
  

O mnie
Byłem głównym projektantem w USA 
wielu urządzeń pomiarowych, testowych, 
elektroniki samochodowej, itd. Na 
przykład – niemal wszyscy kierowcy 
rajdowi w USA używają sprzęt do 
telemetrii który ja zaprojektowałem. 
Jestem także autorem obowiązujących 
patentów z informatyki. 

Wydałem: „Zrozumieć policyjny RADAR i 
LIDAR”. 

Pełna dokumentacja doświadczenia 
zawodowego dostarczona do Prezesa 
Lewandowskiego. 

Sławomir A. Janczewski
faza@faza.com   



  

„Pomiar” wideorejestratorem
1. Pościgi z prędkościami ~250 km/h po to aby wykonać „pomiar”
2. Często po rozpędzaniu się od zera (sprawa Hołowczyca)
3. Często w terenie zabudowanym bez sygnałów  
4. Pomiar często ma błąd nawet 100% (2 razy większa prędkość)
5. Polska policja ma średnio 23 wypadki na dobę

Błąd pomiaru = 100% 

Policja robi co im każą!!!
Policjantowi nie wolno wynajdować 

metod pomiarowych.
Łatwiej szacować prędkość!!! 



  

Czasopismo popularnonaukowe z USA
Sierpień 1967



  

Identyfikacja radarem
Szerokość wiązki 12 stopni (radar pasma K)

Który pojazd mierzy radar????

Jak taki radar może mieć „celownik”?



  

Zasięg Radaru

„Zrozumieć RADAR i LIDAR”: Podręcznik szkoleniowy policji USA.



  

Pełna historia śledzenia
W USA zdają egzamin z 
wizualnego szacowania 
prędkości i odległości

Radar drogowy używa się 
jak sonar

W USA 
1. Nie wolno używać auto-blokad i alarmów (bo 
to uniemożliwi śledzenie i identyfikację pojazdu)
2. Należy blokować pomiar dopiero kiedy 
najszybszy staje się najsilniejszym 
sygnałem
3. Należy przez cały czas obserwować 
prędkość pojazdu, wchodzi/wychodzi z wiązki
4. Pojedynczy pomiar ma prawo być błędny!!! 



  

Ograniczanie zasięgu radaru
RADAR użyty w dużym natężeniu ruchu

GUM zakazał tą 
metodę!!!



  

Radar ISKRA
1. Pierwszy radar firmy SIMICON 
       tak jak instytucje w Polsce nie zapoznali się z prawidłowymi metodami 

2. Tryb najszybszego pojazdu którego nie da się wyłączyć
       kompletnie absurdalna cecha odpowiedzialna za większość problemów

3. Bardzo czuły tryb najszybszego pojazdu
       i sprzedawanie tej kolosalnej wady jako zalety!!! Co za tym idzie:

4. Kompletny brak możliwości śledzenia/identyfikacji mierzonego celu
5. Brak wymaganej odporności na zaburzenia elektromagnetyczne
       np. od telefonu komórkowego w kieszeni policjanta

6. Brak Doppler audio



  

ISKRA – Zatwierdzenie Typu
1. Wedle rozp. z 2004r. żaden radar drogowy nie spełniał wymagań  
     wymagania rozp., urządzenie celownicze, identyfikacja dotyczą fotoradarów

2. ISKRA dostaje zatwierdzenie typu w 2006r. Jak?!
     sfałszowano instrukcję obsługi, nagięto wymagania i poświadczono nieprawdę. Monopol

§ 2. W skład przyrządu radarowego wchodzą w szczególności:
1) zespół antenowy; 2) zespół pomiarowy z układem sterującym; 3) analogowe lub cyfrowe urządzenie 
wskazujące lub inne zewnętrzne urządzenie do wizualizacji wyniku pomiaru w przypadku przyrządów 
bezobsługowych; 4) zespół zasilania; 5) urządzenie celownicze.
{...}
§ 13. Konstrukcja przyrządu radarowego powinna umożliwiać:
1) identyfikację pojazdu, którego prędkość jest mierzona; 2) ustawienie kąta osi wiązki fal 
promieniowania elektromagnetycznego w zakresie od 0 ° do 30 ° z błędem nie większym niż ± 0,5 % 
wartości określonego kąta; 3) odróżnienie pomiaru prędkości pojazdu nadjeżdżającego od oddalającego się.

Instrukcja fotoradaru Multanova 6F



  

ISKRA – „Spełnianie wymagań”
1. Jak ISKRA identyfikuje co mierzy? Protokół badań.  

Testowano 
tylko proste,
oczywiste 
sytuacje!!!



  

ISKRA – „Spełnianie wymagań”
instrukcja dostarczona do GUM



  

ISKRA – Jak stała się cudowna
kreatywne tłumaczenie - fałszerstwo instrukcji

Dodano do instrukcji 

Pominięto 

Zmieniono 

3.28.Измеритель сохраняет свои характеристики при 
воздействии внешних полей напряженностью 10В/м в 
диапазоне частот 10кГцч300МГц и 3В/м в диапазоне частот 
300 МГц ч 1000 МГц.

Ustawa 2004
wymagała:

Kto to zrobił? Dlaczego?! 
Kilka wersji instrukcji.

Niemożność uzasadnienia szkoleń.
Sabotaż przez GUM wszystkich 

prób wyjaśnienia problemu.



  

ISKRA – Kontynuacja szarady
Odpowiedzi na interpelacje i dla sądów

Typowa odpowiedź:
Urządzenie spełnia wymagania bo GUM wydał Zatwierdzenie Typu. 6 Interpelacji!!! Po 
wielokrotnych pytaniach udało się uzyskać poniższe odpowiedzi:

„Skąd zatrzymywany kierowca ma mieć pewność, że pokazany mu przy zatrzymaniu 
pomiar dotyczy właśnie jego pojazdu, a nie innego, jadącego po tej samej drodze?”

Interpelacja poselska nr 14216 

„Zgodnie z tym aktem prawnym wszystkie dopuszczone do użytku urządzenia radarowe 
i laserowe do pomiaru prędkości powinny posiadać urządzenie celownicze oraz 
umożliwiać m.in. identyfikację pojazdu, którego prędkość jest kontrolowana.” 

Odpowiedź na interpelację

Odpowiedź gabinetu Prezesa GUM 2015
Trudno wymyślić coś bardziej ABSURDALNEGO!!!



  

ISKRA – Cementowanie monopolu
Próba zakodowania absurdów ISKRY w rozporządzeniu z 2007r.

Widać było że ktoś próbował naprawić problemy w rozporządzeniu a ktoś inny się 
przeciwstawiał – rezultat – kompletnie absurdalne wymagania i monopol ISKRY.

Do dzisiaj rozporządzenia dotyczące radarów są bezsensowne i nie rozróżniają radarów 
drogowych od radarów wskroś-drożnych. Absurdalne wykrywanie najszybszego pojazdu 
zostało też wprowadzone do fotoradaru FotoRapid CM – co czyni go kolejnym wielkim 
problemem który natychmiast należy naprawić.  



  

FotoRapid CM jak go zepsuto
aby sprostać absurdalnemu rozporządzeniu

Podwojenie prędkości
„W przypadku, gdy wtórne odbicie 
następuje od pojazdu poruszającego się 
(rys. 6.5) to na zdjęciu zarejestrujemy 
prędkość równą sumie prędkości obu 
pojazdów.”

Instrukcja FotoRapid CM

„Porównując dwa zdjęcia możemy jednoznacznie stwierdzić, który pojazd jedzie z większą prędkością 
(przebywa dłuższą drogę). Przyrząd jest tak skonstruowany, by rejestrować wyższe prędkości. W 
związku z tym możemy jednoznacznie zidentyfikować pojazd, któremu zmierzyliśmy prędkość.”

Właściwa technika Podręcznik z USA

ZZT 4/2009



  

GUM i przyrządy dla policji
zabójcza kombinacja następujących czynników:

1. Próba formalnego wymuszenia całości metod z góry – ale: 
2. Kompletny brak znajomości właściwych urządzeń i standardów

np. nikt w GUMie ani policji nie przeczytał książki jak się używa radary i lidary

3. Zignorowanie podstawowych zasad miernictwa
np. trzeba określić całkowite błędy metody w całości dozwolonych warunków

4. Kompletny brak kompetentnego nadzoru nad dostawcami
np. nie upewniono się że tłumaczenia instrukcji nie zostały sfałszowane

5. Przyjęcie metod które przeczą zdrowemu rozsądkowi  
np. „pomiar” wideorejestratorem, zatwierdzenie obsługowych urządzeń jako 
bezobsługowe, tworzenie problemów które inni rozwiązali 40+ lat temu 

6. Próby krycia problemów przez systematyczne wprowadzanie w 
błąd sądów a nawet posłów w odpowiedzi na interpelacje

7. Archaiczne metody pracy, karygodne błędy
np. używanie urządzeń pomiarowych poza zakresem, papierowe raporty 
wypełniane ręcznie, kompletny brak przestrzegania standardów technicznych i 
prawnych, rozporządzenia bez referencji/literatury, podatność na manipulację, kredki 
i ołówki jako metoda edycji projektów rozporządzeń.

8. Gigantyczne marnotrawstwo i niechlujstwo, defraudacja dotacji? 
   A GUM powinien być strażnikiem standardów i procedur. 



  

Skutki:
1. Wymieszanie wymagań różnych urządzeń 
       np. radary wskroś-drożne i drogowe są wpychane pod te same wymagania

2. Rozporządzenia wedle których żaden nowoczesny radar z USA     
    nie „spełnia wymagań” - ale  
3. Zatwierdzenie rzekomo cudownych urządzeń i danie im monopolu
       np. radar ISKRA – głównie poprzez fałszerstwo instrukcji obsługi i dokumentacji ZT

4. Polska policja płaci 3 do 4 razy więcej za urządzenia niż policja USA 
       i to często za sub-standardowe urządzenia które się do niczego nie nadają

5. Wylansowanie oszustów pracujących z dostawcami jako biegłych      
     sądowych z pełnym monopolem, rzekomo z Min. Sprawiedliwości  
6. Ośmieszenie policji i sparaliżowanie ich pracy
       niebezpieczne i kompletnie absurdalne metody pracy

7. Wojna partyzancka na drogach, polowanie na piratów/czarownice
8. Paraliż sądów i karanie masowymi kosztami osób które próbowały
    się bronić przed błędnymi zarzutami
9. Kompletne uniemożliwienie innowacji i wynalazczości w Polsce
         np. 5 lat na opracowanie nowego urządzenia a potem 10 lat na skodyfikowanie go przez   
        GUM w rozporządzeniu, 5 lat na ZT, potem dopiero przetarg.

10. Wykpienie metrologii jako sztuki. (kontrast z Zachodem) 



  

Dystrybutorzy:
1. W zamian za bycie skrzynką pocztową podbijają ceny śr. 4 razy
2. Często przypadkowi „krętacze” bez wiedzy i zaplecza
3. Lansowanie ekstremalnie drogich urządzeń i metod  
3. Zupełnie nie ma konkurencji – są chore monopole bo sprzedają to:  
         a. Kreatywne tłumaczenie instrukcji, czasami fałszerstwo dokumentów
         b. Zatajają prawdziwe charakterystyki urządzeń
         c. Udają że sprzedają cudowne urządzenia które nie wymagają szkoleń
         d. Tworzą kartele z biegłymi które trzymają całość tych zagadnień jako sekret

4. Trzeba faktycznie wydać pieniądze ale nie na takie monopole
       a. Rzetelne badanie urządzeń, poznanie ich słabości
         b. Poznanie doświadczeń innych policji, porównanie różnych technik i urządzeń
         c. Rzetelna ocena plusów i minusów każdego urządzenia
         d. Rzetelne oszacowanie kosztów szkoleniowych operatorów dla każdego urządzenia
         e. Ekspertyza co do opcji różnych urządzeń jakie może używać policja
         f.  Przygotowanie przetargów które biorą to wszystko pod uwagę 
        g. Wsparcie policji/sądów aby faktycznie przeciwdziałać błędnym pomiarom  

5. Dlaczego nie ma konkurencji wśród dostawców?
       a. Usługi które tak naprawdę sprzedają to oszustwo policji i w sądach albo:
         b. Umizgiwanie się biurokratom np. w GUMie pod poprzednim kierownictwem
         c. Manipulowanie rozporządzeń dotyczących wymagań urządzeń, lobbowanie
         d. Sprzedawany „produkt” to tak naprawdę oszustwo
         e. Duża losowość i niepewność „inwestycji” w lobowanie i ZT
         



  

Rozwiązanie:
1. Organizacja badawcza w GUM+WAT+KGP+CSP???
         a. Faktycznie zebranie ludzi którzy mają zamiar i umiejętności aby się uczyć
         b. Dostawcy urządzeń udostępniają produkty takim organizacjom ZA DARMO
         c. Tłumaczenie i weryfikacja instrukcji wewnątrz tej instytucji, ZT? 
         c. Eliminacja dostawców/skrzynek pocztowych z monopolem podbijającym ceny
         d. Kupowanie bezpośrednio u producenta? (każdy dostawca w USA daje ceny hurtowe)
         e. Opracowanie polskich urządzeń za ułamek ceny pakowanej w kieszenie pośredników
         f.  ALE – faktycznie WYMAGANIE odpowiedzialności od tej organizacji
         g. Opracowanie szkoleń, w tym dotyczących metod przygotowania dowodów dla sądów
         h. Weryfikacja poprzez skutki w sądach. 

   i. Policjant działający zgodnie ze szkoleniem nigdy nie powinien przegrywać  

2. Werbunek – szkolenie „amerykańskie” i egzamin 
         a. Dla kadry policji i kupujących – techniki światowe i charakterystyki urządzeń 
         b. Finansowanie – Swiss Contribution ~4mln CHF na szkolenie 650 policjantów RD?
         c. Rezultaty tylko dla kierownictwa albo ujawnione zdającym albo otwarcie
         d. Dobry sposób na wyłonienie przyszłego dowództwa i profesjonalnej kadry

3. Przyłączenie się do IACP 
       a. Eliminacja dużej części kosztów ponownego testowania urządzeń
         b. Natychmiastowy dostęp do dużej puli przetestowanych urządzeń
         c. Automatyczne ZT każdego urządzenia zatwierdzonego przez IACP???
         d. Nauczenie się ich technik pozwoli zatwierdzić i eksportować polskie urządzenia
         e. Uwolnienie środków aby opracować polskie urządzenia 
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