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W nawipaniu do pisma z dnia 3l grudnia 2015 r. dotyczqcego przyznania ochrony
prawnej przysluguj4cej funkcjonariuszom publicznym na zasadach okreSlonych w kodeksie
kamym, pracownikom zaru4du dr6g, a w przpadku jego braku - pracownikom zarzEdcy
drogi, do kt6rych zadah nale2y prowadzenie kontroli w zakresie zgodnoSci parkowania
pojazd6w samochodowych w strefie platnego parkowania niestrzezonego
z obowiEzuj4cymi przepisami, w tym kontroli wnoszenia oplaty, o kt6rej mowa w art. 13

ust. I pkt 1 ustawy o drogach publicznych i wystawianie dokumentu oplaty dodatkowej,
o kt6rej mowa w art. l3f ust. I ww. ustawy - zgodnie odpowiednio z art.l3b ust. 7 i art.
13f ust. 3 ww. ustawy, maj4c na uwadze udzielon4 przez Departament Dr6g Publicznych
w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa odpowiedz z dnia 17 czerwca 2016 r.,
w obliczu nasilaj4cych sig akt6w przemocy wobec w/w pracownik6w zarz4du drogi,
zwtacam sig z uprzejm4 proSb4 o ponowne przeanalizowanie mozliwoSci prawnych objEcia
ochron4 w/w pracownik6w.

W uzupelnieniu stanowiska wyjaSniam, iz zgodnie z arl. 13 f ust. 1 za nieuiszczenie
oplaty za posL6j pcrjzz<16w samochodowych na drogach publicznych w strefie platnego
parkowania pobiera sig oplatg dodatkow4. Rada gniny (rada miasta) okreSla wysokoS6
oplaty dodatkowej oraz spos6b jej pobierania. Na terenie m. st. Warszawy obowi4zuje w tym
zakresie uchwala nr XXXVIl10l712008 z dnia26 czerwca 2008 r. Zgodnie z $ 4 ust. 1 w/w
uchwaly kontrolE w zakresie zgodnoSci parkowania pojazdow samochodowych, zgodnie
z regulaminem funkcjonowania strefy prowadz4 obecnie wydzielone slu2by w jednostkach
organizacyjnych m. st. Warszawy, tj. kontrolerzy zatrudnieni w Wydziale ParkowaniaZDM.
W mySl $4 ust. 2 po stwierdzeniu niewniesienia naleznej oplaty za parkowanie wystawiany
jest dokument oplaty dodatkowej, kt6ry to dokument umieszcza sig na przedniej szybie
pojazdu samochodowego pod wycieraczk4, a w dalszej kolejnoSci do osoby zobowiEzanej
wysylane jest wezwanie do wniesienia oplaty dodatkowej.

W momencie wystawianiaprzez kontrolera dokumentu oplaty dodatkowej, niejednokrotnie
kieruj4cy lub wlaSciciele pojazd6w, pr6buj 4 podwalat, decyzjg kontrolera, co do sluszno6ci
wystawianego dokumentu. Zjednej strony sq to merytoryczne dyskusje na temat prawnych
regulacji i prawidlowoSci postgpowania kontrolera, z drugiej strony kontroler spotyka
sig niejednokrotnie z agresj4 slown4, czy wreszcie z u2yciem wobec niego slly fizycznej.



Kontroler w oparciu o obowi4zuj4ce przepisy dokonuje wystawienia dokumentu oplaty
dodatkowej, czgsto naralaj4c swoje zdrowie i zycie. Dla przykladu: 30 maja 2014 i.
przy al. Jerozolimskich 147 doszlo do publicznego zniewaZenia oraz naruszenia
nietykalnoSci cielesnej, 14 listopada 2014 r. przy ul. Lazienkowskiej 3 grozono pobiciem
i publicznie zniewalono, 27 lutego 2015 r. przy ulicy Ok6lnik l1 doszlo do publicznego
zniewahenia oraz naruszenia nietykalnoSci cielesnej, 4 marca 2015 r. przy ulicy
Parkingowej przy restauracji Bata publicznie zniewazono oraz dotkliwie pobito kontrolera
SPPN, 30 czerwca2016 r. przy ulicy Mokotowskiej 26 doszlo do publicznego zniewaaenia
orz naruszenia nietykalnoSci cielesnej kontrolerki SppN.

Kontroler wykonuj4c swoje obowi4zki nie dokonuje tylko technicznego sprawdzenia
poprawnoSci wniesienia oplaty za post6j w strefie platnego parkowania, ale na podstawie
obowi4zuj4cych przepisow ustawy o drogach publicznych oraz przepis6w w/w uchwaty,
dokonuje wladczego rozstrzygnigcia (wystawienie dokumentu oplaty dodatkowe),
co w konsekwencji skutkuje prowadzeniem dalszego postEpowania, w tym postgpowania
egzekucyjnego (w trybie ustawy o postgpowaniu egzekucyjnym w administracji). Faktycznie
kontroler nie wydaje decyzji, gdyz obowi4zek uiszczenia oplaty dodatkowej powstaje
zmocy prawa, lecz czynnoSci dokonane przez kontrolera w postaci wystawienia dokumentu
oplaty dodatkowej, maj4 bezpoSredni wplyw na zakres zobowi4zania kieruj4cego
lub wlaSciciela pojazdu w stosunku do zarz4dcy drogi.

Zachowania os6b, wobec kt6rych kontroler dokonuje wystawienia dokumentu oplaty
dodatkowej, niejako potwierdzaj4,iZuznajEoni kontroler6w zaosoby, kt6rym zmocyprawa
nadano uprawnieniawladcze, skoro pr6buj4 r6znyrni metodami wplyn46 na kontrolera, gdyz
doskonale zdaj4 sobie sprawg, 2e bez wystawionego dokumentu oplaty dodatkowej truOno
wyobrazi(, sobie skutecznoie, prowadzonej wobec nich egzekucji.

W tym miejscu praglg wskaza6, i2 r6wnieZ s4dy kame , orzekajqc w sprawach u2ycia
przemocy, agresji slownej i fizycznej wobec kontroler6w, czgsto traktuj4 kontroler6w jako
funkcjonariuszy publicznych, przyznajEc im ochrong przewidzian4 dla tej grupy podmioi6w.
Przykladowo przedstawiami za\qczam nastgpuj4ce wyroki z dnia: 17 marca2Ol5 r. wydany
przez SEd Rejonowy Warszawa Sr6dmieScie, 8 lutego 2Ol1 r. S4du Rejonowego
w Bialymstoku, 28 marca 2013 r. SEdu Okrggowego w Warszawie, jak teL utrzymanie
w mocy wyroku S4du Okrggowego z dnia4.ll.2013 r.

W Swietle przedstawionej argumentacji i orzeczen, zwracamy sig z uprzejm4 proSbq
o tozwa2enie jeszcze raz zasadnoSci objgcia ochronq pracownik6w kontroli strefu platnego
parkowania w zakresie wykonywania przez nich zadah zwi4zanych z wystawianiem
dokument6w oplaty dodatkowej. Miasto stoleczne Warszawa deklaruje ze swojej strony
wolg wsp6lpracy i czynnego uczestniczenia w przygotowywaniu regulacji prawnych w w/w
zakresie.
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