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Kierowcy mają wątpliwości czy nagrywanie ich dronem jest, ale dzieje się – policja stawia na 

bezpieczeństwo także przy wykorzystaniu dronów. Poniżej jeden z wielu przykładów jak 

wykroczenia drogowe mogą być i są nagrywane. To nowe narzędzie jest już wyposażeniem 

policji drogowej w całym kraju. 

* * * 

Policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowej Soli wspólnie z 

funkcjonariuszami Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzili 

działania z wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego. Dzięki profesjonalnemu i 

nowoczesnemu sprzętowi, mundurowi mogą jeszcze szybciej reagować na zagrożenia, jakie 

pojawiają się na naszych drogach. Wyposażone w precyzyjną kamerę drony rejestrują 

wykroczenia popełniane w miejscach, gdzie dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. 

Nowosolscy policjanci codziennie czuwają nad bezpieczeństwem mieszkańców powiatu. Patrolują 

ulice, na których kierujący najczęściej popełniają wykroczenia w ruchu drogowym. Aby jeszcze 

skrupulatniej dbać o bezpieczeństwo obywateli, funkcjonariusze oprócz laserowych mierników 

prędkości i nieoznakowanych radiowozów wykorzystują policyjne drony. Dzięki temu urządzeniu 

funkcjonariusze mogą jeszcze skuteczniej zwalczać kierujących popełniających wykroczenia. W tym 

tygodniu stróże prawa „z góry” przyglądali się kierującym. Były to pierwsze tego typu działania z 

wykorzystaniem bezzałogowego statku powietrznego na terenie Nowej Soli. Dron okazuje się 

niezastąpiony w wielu sytuacjach. Jego obiektyw monitorował na przykład to, jak kierowcy nie stosują 

się do znaku drogowego „STOP”. Głównym celem wspólnej akcji jest przede wszystkim poprawa 

bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W trakcie działań mundurowi ujawnili 14 wykroczeń kierujących, 

którzy rażąco naruszyli przepisy ruchu drogowego, a tym samym stworzyli realne zagrożenie dla życia i 

zdrowia innych uczestników ruchu. Policjanci nałożyli dziesięć mandatów karnych, natomiast w 

czterech przypadkach zastosowali pouczenie. 

Oprócz przestrzegania przepisów ruchu drogowego ważne jest także wzajemne zrozumienie i 

szacunek, ponieważ każdy z nas ma prawo do bezpiecznego przemieszczania się po drodze. 

Nowosolscy policjanci już zapowiadają, że tego typu działania będą prowadzone częściej. 

I jeszcze jedna informacja dla wątpiących. Tak, operatorzy drona nie wystawią mandatu. A jednak, 

obowiązująca procedura polega na tym, iż współpracują oni z patrolem drogówki, to im przekazywane 

są zarejestrowane wykroczenia, a tu już nie ma wątpliwości. Przywołajmy także definicję z art. 2 pkt 59 

ustawy z 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym: 59) urządzenie rejestrujące – stacjonarne, 

przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie ujawniające i 

zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego 

przez kierujących pojazdami. (jm) 
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