
Na podstawie art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 11 maja
2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. Nr 63, poz. 636,
z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:

1) przyrzàd radarowy — przyrzàd pomiarowy stoso-
wany do pomiaru pr´dkoÊci pojazdów w ruchu
drogowym, emitujàcy wiàzk´ fal elektromagne-
tycznych o kierunku zbli˝onym do równoleg∏ego
lub skoÊnym do kierunku ruchu pojazdu, którego
zasada pomiaru pr´dkoÊci poruszajàcego si´ po-
jazdu oparta jest na wykorzystaniu zmian cz´stotli-
woÊci fal elektromagnetycznych odbitych od ru-
chomych obiektów;

2) przyrzàd laserowy — przyrzàd pomiarowy stoso-
wany do pomiaru pr´dkoÊci pojazdów w ruchu
drogowym, emitujàcy promieniowanie laserowe,
który mierzàc czas powrotu odbitych od pojazdu
impulsów, wykonuje pomiary odleg∏oÊci do pojaz-
du, a nast´pnie na podstawie serii pomiarów od-
leg∏oÊci i czasu wyznacza pr´dkoÊç pojazdu; 

3) pr´dkoÊciomierz kontrolny — przyrzàd pomiarowy
przeznaczony do:

a) pomiaru i wskazywania pr´dkoÊci pojazdu,
w którym jest zainstalowany, oraz poÊrednio
pojazdu kontrolowanego,

b) pomiaru pr´dkoÊci pojazdu, w oparciu o pomiar
czasu przebycia przez kontrolowany pojazd od-
cinka drogi wyznaczonego przez przetworniki
lub za pomocà specjalizowanej cyfrowej kame-
ry wizyjnej;

4) b∏´dy graniczne dopuszczalne — wartoÊci skrajne
b∏´du przyrzàdów.

§ 2. W sk∏ad przyrzàdu radarowego wchodzà
w szczególnoÊci:

1) zespó∏ antenowy;

2) zespó∏ pomiarowy z uk∏adem sterujàcym;

3) analogowe lub cyfrowe urzàdzenie wskazujàce lub
inne zewn´trzne urzàdzenie do wizualizacji wyniku
pomiaru w przypadku przyrzàdów bezobs∏ugo-
wych;

4) zespó∏ zasilania;

5) urzàdzenie celownicze.

§ 3. W sk∏ad przyrzàdu laserowego wchodzà
w szczególnoÊci:

1) optyczny zespó∏ nadawczy;

2) optyczny zespó∏ odbiorczy;

3) zespó∏ celowniczy z wizjerem;

4) zespó∏ pomiarowy z uk∏adem sterujàcym;

5) cyfrowe urzàdzenie wskazujàce;

6) urzàdzenie sygnalizujàce lub wskazujàce w∏aÊciwà
zbie˝noÊç promienia wizjera z promieniem lasera;

7) zespó∏ zasilania.

§ 4. 1. W sk∏ad pr´dkoÊciomierza kontrolnego,
o którym mowa w § 1 pkt 3 lit. a, wchodzà w szczegól-
noÊci:

1) zespó∏ pomiarowy;

2) analogowe lub cyfrowe urzàdzenie wskazujàce;

3) zespó∏ sterowania;

4) przetwornik pr´dkoÊci.

2. W sk∏ad pr´dkoÊciomierza kontrolnego, o któ-
rym mowa w § 1 pkt 3 lit. b, wchodzà w szczególnoÊci:

1) zespó∏ pomiarowy z uk∏adami sterowania;

2) cyfrowe urzàdzenie wskazujàce;

3) przetwornik pr´dkoÊci;

4) zespó∏ zasilania.

§ 5. 1. Przyrzàdy do pomiaru pr´dkoÊci pojazdów
w ruchu drogowym, zwane dalej „przyrzàdami”, mo-
gà byç wyposa˝one w urzàdzenia dodatkowe:
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 20 stycznia 2004 r.

w sprawie wymagaƒ metrologicznych, którym powinny odpowiadaç przyrzàdy do pomiaru pr´dkoÊci 
pojazdów w ruchu drogowym

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 155, poz. 1286
i Nr 166, poz. 1360 oraz z 2003 r. Nr 170, poz. 1652.



1) sygnalizujàce przekroczenie zadanej pr´dkoÊci
przez kontrolowany pojazd;

2) sumujàce liczby kontrolowanych pojazdów;

3) sumujàce liczby kontrolowanych pojazdów prze-
kraczajàcych pr´dkoÊç zadanà;

4) rejestrujàce zmierzonà pr´dkoÊç kontrolowanych
pojazdów;

5) rejestrujàce dat´ i czas dokonania pomiaru pr´d-
koÊci;

6) rejestrujàce inne dane o pojeêdzie;

7) wskazujàce;

8) zdalnie sterujàce pracà przyrzàdu.

2. Urzàdzeniami rejestrujàcymi mogà byç:

1) aparat fotograficzny;

2) kamera lub kamera wideo z magnetowidem;

3) drukarka.

§ 6. Konstrukcja i wykonanie przyrzàdu oraz mate-
ria∏y stosowane do jego wytwarzania powinny:

1) umo˝liwiaç jego zabezpieczenie przed dost´pem
do wn´trza i elementów regulacyjnych;

2) uniemo˝liwiaç wykonywanie pomiaru pr´dkoÊci
w przypadku obni˝enia napi´cia zasilania poni˝ej
90 % wartoÊci napi´cia nominalnego lub jego
wzrostu powy˝ej 110 % wartoÊci napi´cia nomi-
nalnego; 

3) zapewniaç dzia∏anie przyrzàdu w warunkach wy-
st´powania: 

a) wibracji o cz´stotliwoÊciach od 20 Hz do 150 Hz
i o wartoÊci skutecznej przyÊpieszenia (RMS)
10 m/s2,

b) pola elektromagnetycznego o charakterze sinu-
soidalnym modulowanym sygna∏em sinuso-
idalnym o cz´stotliwoÊci 1 kHz, wspó∏czynniku
modulacji 80 %, o nast´pujàcych wartoÊciach
w zakresie: 

— od 27 MHz do 1 GHz, wartoÊç pola elektroma-
gnetycznego o nat´˝eniu 10 V/m,

— od 1,4 GHz do 2 GHz, wartoÊç pola elektro-
magnetycznego o nat´˝eniu 20 V/m,

c) wy∏adowania elektrostatycznego przez kontakt
z przyrzàdem o wartoÊci napi´cia probierczego
6 kV, a przy wy∏adowaniu przez powietrze
o wartoÊci 8 kV,

d) oddzia∏ywania impulsów przewodzonych zak∏ó-
ceƒ na przy∏àczu zasilania i uziemienia lub zero-

wania ochronnego o wartoÊci szczytowej 1 kV,
a na przy∏àczach sygna∏owych i sterujàcych
o wartoÊci szczytowej 0,5 kV, przy polaryzacji
impulsów dodatniej i ujemnej, czasie narasta-
nia 10 ns i czasie trwania 50 ns — z wy∏àcze-
niem przyrzàdów zasilanych wy∏àcznie z baterii
wewn´trznych.

§ 7. 1. Zakres pomiarowy przyrzàdów powinien
wynosiç co najmniej od 30 km/h do 150 km/h.

2. WartoÊç dzia∏ki elementarnej wskazywanej
pr´dkoÊci nie powinna byç wi´ksza ni˝:

1) 1 km/h dla przyrzàdów z urzàdzeniem wskazujà-
cym cyfrowym;

2) 2 km/h dla przyrzàdów z urzàdzeniem wskazujà-
cym analogowym.

§ 8. Pr´dkoÊç wskazywana przez analogowe lub
cyfrowe urzàdzenie wskazujàce powinna byç wyra˝o-
na w jednostkach pr´dkoÊci liniowej w kilometrach na
godzin´.

§ 9. Wskazania analogowego lub cyfrowego urzà-
dzenia wskazujàcego powinny byç dobrze widoczne
w dzieƒ i w nocy.

§ 10. W analogowym urzàdzeniu wskazujàcym:

1) d∏ugoÊç dzia∏ki elementarnej podzia∏ki pr´dkoÊci
powinna byç nie mniejsza ni˝ 1,5 mm;

2) oznaczenia liczbowe podzia∏ki pr´dkoÊci powinny
byç naniesione co najmniej co 20 km/h.

§ 11. Konstrukcja i wykonanie cyfrowego urzàdze-
nia wskazujàcego powinny umo˝liwiaç sprawdzenie
poprawnoÊci dzia∏ania poszczególnych elementów
wszystkich cyfr. 

§ 12. WysokoÊç cyfr urzàdzenia wskazujàcego:

1) cyfrowego:

a) w przyrzàdzie radarowym powinna wynosiç co
najmniej 10 mm,

b) w pr´dkoÊciomierzu kontrolnym powinna wy-
nosiç co najmniej 8 mm;

2) analogowego:

a) w przyrzàdzie radarowym powinna wynosiç co
najmniej 8 mm,

b) w pr´dkoÊciomierzu kontrolnym powinna byç
nie mniejsza ni˝ 5 mm.

§ 13. Konstrukcja przyrzàdu radarowego powinna
umo˝liwiaç:

1) identyfikacj´ pojazdu, którego pr´dkoÊç jest mie-
rzona;
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2) ustawienie kàta osi wiàzki fal promieniowania
elektromagnetycznego w zakresie od 0 ° do
30 ° z b∏´dem nie wi´kszym ni˝ ± 0,5 % wartoÊci
okreÊlonego kàta;

3) odró˝nienie pomiaru pr´dkoÊci pojazdu nadje˝d˝a-
jàcego od oddalajàcego si´.

§ 14. Przyrzàd radarowy powinien umo˝liwiaç:

1) blokowanie nast´pnego pomiaru; 

2) utrzymywanie wyniku poprzedniego pomiaru;

3) wskazywanie czasu utrzymywania wyniku pomia-
ru od momentu zmierzenia pr´dkoÊci pojazdu,
przy czym zakres wskazaƒ powinien byç nie mniej-
szy ni˝ 10 min, o wartoÊç dzia∏ki elementarnej nie
wi´kszej ni˝ 1 s.

§ 15. Wymagania, o których mowa w § 14, nie mu-
szà byç spe∏nione, je˝eli: 

1) przyrzàd radarowy lub jego urzàdzenie dodatkowe
wskazuje dat´ i czas wykonania pomiaru, a wyko-
nanie nast´pnego pomiaru mo˝liwe jest po skaso-
waniu poprzedniego wyniku pomiaru;

2) przyrzàd radarowy pracuje bezobs∏ugowo, a jego
urzàdzenie dodatkowe rejestruje dat´ i czas wyko-
nania pomiaru oraz inne dane o pojeêdzie.

§ 16. Konstrukcja przyrzàdu laserowego powinna
umo˝liwiaç r´czne kasowanie wskazania zmierzonej
pr´dkoÊci.

§ 17. Kàt rozwarcia wiàzki promieniowania przy-
rzàdu laserowego powinien byç nie wi´kszy ni˝
3 mrad.

§ 18. 1. Pr´dkoÊciomierze kontrolne, o których mo-
wa w § 1 pkt 3 lit. a, powinny:

1) byç nap´dzane wa∏kiem gi´tkim lub impulsami
z przetwornika pr´dkoÊci, bezpoÊrednio  od kó∏ na-
p´dowych pojazdu lub za poÊrednictwem prze-
k∏adni o sta∏ym po∏o˝eniu;

2) wykazywaç odpornoÊç wp∏ywu wyst´powania na-
ra˝eƒ od wibracji o cz´stotliwoÊciach od 20 Hz do
150 Hz i o wartoÊci skutecznej przyÊpieszenia
(RMS) 20 m/s2.

2. Wa∏ek gi´tki, przekazujàcy obroty z uk∏adu nap´-
dowego pojazdu, powinien byç os∏oni´ty pancerzem. 

3. Po∏àczenie elektryczne przetwornika pr´dkoÊci,
o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 4, z pr´dkoÊciomie-
rzem kontrolnym powinno byç zabezpieczone przed
dost´pem osób nieuprawnionych.

§ 19. 1. Na przyrzàdzie powinny byç zamieszczone
w sposób trwa∏y i czytelny w szczególnoÊci: 

1) nazwa lub znak producenta;

2) numer fabryczny i rok produkcji;

3) nadany znak zatwierdzenia typu.

2. Na urzàdzeniu wskazujàcym powinna byç ozna-
czona jednostka pr´dkoÊci (km/h).

3. Na podzielni urzàdzenia wskazujàcego lub na
obudowie pr´dkoÊciomierza kontrolnego, o którym
mowa w § 1 pkt 3 lit. a, powinna byç oznaczona war-
toÊç sta∏ej pr´dkoÊciomierza.

§ 20. WartoÊç sta∏ej pr´dkoÊciomierza kontrolne-
go:

1) stanowi wielkoÊç liczbowà okreÊlajàcà rodzaj i licz-
b´ sygna∏ów dostarczanych przez element prze-
znaczony do nap´du pr´dkoÊciomierza nap´dza-
nego od kó∏ pojazdu, odpowiadajàcà poprawne-
mu wskazaniu pr´dkoÊci liniowej równej 60 km/h;

2) powinna byç wyra˝ona w:

a) obrotach na minut´, gdy sygna∏y sà przekazy-
wane do pr´dkoÊciomierza w postaci obrotów
wa∏ka nap´dzajàcego, lub

b) w impulsach na minut´, gdy sygna∏y sà przeka-
zywane do pr´dkoÊciomierza w postaci impul-
sów elektrycznych.

§ 21. Ustala si´ nast´pujàce warunki odniesienia:

1) zakres temperatury, co najmniej od 0 °C do +50 °C;

2) wilgotnoÊç wzgl´dnà powietrza w zakresie od
20 % do 95 %;

3) napi´cie zasilajàce:

a) dla przyrzàdów zasilanych napi´ciem zmien-
nym lub sta∏ym w zakresie od 90 % do 110 %
wartoÊci napi´cia nominalnego,

b) dla przyrzàdów zasilanych wy∏àcznie z w∏a-
snych baterii od 90 % wartoÊci napi´cia nomi-
nalnego.

§ 22. B∏´dy graniczne dopuszczalne przy zatwier-
dzeniu typu oraz legalizacji wynoszà:

1) ± 1 % wartoÊci mierzonej, lecz nie mniej ni˝ 
± 1 km/h podczas sprawdzania w warunkach labo-
ratoryjnych;

2) ± 3 % wartoÊci mierzonej, lecz nie mniej ni˝ 
± 3 km/h podczas sprawdzania w warunkach u˝yt-
kowania.

§ 23. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia. 

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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