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Data posiedzenia:  8 października 2008 r.

Posiedzeniu przewodniczył: senator Tomasz Misiak – przewodniczący Komisji Gospodarki Narodowej.

Porządek posiedzenia: 1. Rozpatrzenie Sprawozdania – Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz
działania realizowane w tym zakresie w 2007 roku (druk senacki nr 156).

W posiedzeniu uczestniczyli: − senatorowie – członkowie Komisji Gospodarki Narodowej, Komisji Samorządu
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka
i Praworządności,

− przedstawiciel Biura Legislacyjnego w Kancelarii Senatu: Szymon Giderewicz,

− zaproszeni goście:
− Ministerstwo Infrastruktury:

− podsekretarz stanu  Zbigniew Rapciak,
− Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego:

− dyrektor sekretariatu Andrzej Gzegorczyk,
− główny specjalista Przemysław Skoczyński,

− Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej:
− komendant główny  Marek Witczak,

− Instytut Transportu Samochodowego:
− dyrektor naczelny Andrzej Wojciechowski,
− referent w Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Piotr Rybicki,

− Instytut Badawczy Dróg i Mostów:
− kierownik pracowni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Leszek

Kornalewski,
− Komenda Główna Policji:

− naczelnik wydziału Profilaktyki i Analiz Biura Ruchu Drogowego
Armand Konieczny,

− Ministerstwo Edukacji Narodowej:
− główny wizytator w Departamencie Kształcenia Ogólnego i Wychowania

Danuta Dzido,
− Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad:

− naczelnik wydziału Ruchu w Biurze Zarządzania Drogami i Mostami
Jacek Gasparski,

− Ministerstwo Zdrowia:
− główny specjalista w Departamencie Polityki Zdrowotnej Tadeusz

Czapiewski,



− Ministerstwo Finansów:
− główny specjalista w Departamencie Gospodarki Narodowej Janusz

Pietrewicz,
− Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej:

− starszy specjalista w Biurze Rozpoznawania Zagrożeń Rafał Porowski,
− Stowarzyszenie Linia Życia:

− prezes zarządu Paweł Zawadzki,
− dyrektor Adam Iwanow,

− Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach
Drogowych Alter Ego:
− prezes Janusz Popiel.

Przebieg posiedzenia:

Ad. 1 Podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu Zbigniew Rapciak i dyrektor Sekretariatu Krajowej
Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Andrzej Grzegorczyk omówili podstawowe aspekty
sprawozdania Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego pt. „Stan bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz działania realizowane w tym zakresie w 2007 r.” (druk senacki nr 156). Wystąpienia
zilustrowane zostały pokazem multimedialnym przeprowadzonym przez głównego specjalistę
w Sekretariacie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Ministerstwie Transportu
Przemysława Skoczyńskiego.
Przedstawiający sprawozdanie podkreślili, że w roku 2007 nastąpił wyraźny wzrost liczby
wypadków w stosunku do roku 2006 (o 5,7%), wzrost liczby osób zabitych na drogach (o 6,5%) oraz
rannych (o 6,9%). Statystyki ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych w Polsce są bardzo
niekorzystne w odniesieniu do średnich w UE.
W roku 2007 zmalała natomiast liczba kolizji na polskich drogach (o 6%). Na wzrost ofiar
śmiertelnych w wypadkach drogowych w Polsce w 2007 roku miały wpływ dwa czynniki: wzrost
transportu ciężarowego (o 35%) i łagodna zima. Niekorzystnym przy tym czynnikiem jest to, że 50%
ruchu transportowego w Polsce odbywa się po 5% dróg krajowych. Pozytywnym zjawiskiem
odnotowanym w statystykach 2007 roku jest spadek liczby ujawnionych kierujących pojazdami pod
wpływem alkoholu (w stosunku do 2006 r. spadek o 41 846 osoby – tj. ok.20%).
Jak zaznaczono w sprawozdaniu, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego rozwija w
dalszym ciągu program likwidacji miejsc niebezpiecznych na drogach.  Rozwija się też  współpraca
z partnerami społecznymi w zakresie promowania bezpiecznego ruchu na drodze.
W 2007 roku przeprowadzono cztery wielkie kampanie społeczne: "Piłeś, nie prowadź", "Ostatni
wyskok bez pasów", "Widocznie - bezpieczniej", "Włącz światła, włącz myślenie".
Jak wynika z obserwacji, w Polsce zbyt wiele znaków stoi przy drogach. W związku z tym
rozpoczęto prace legislacyjne w celu wprowadzenia zmian systemowych, m.in. w ustawie
o transporcie drogowym i ustawie - Prawo o ruchu drogowym. Odnotowano korzystny wpływ
wideorejestratorów, zainstalowanych przy szczególnie uczęszczanych trasach, na upłynnienie ruchu
drogowego.
Dyrektor A. Grzegorczyk zwrócił uwagę na pewne zjawiska, które mają negatywny wpływ na
bezpieczeństwo na drogach w Polsce. Jak zaznaczył, tylko wobec 30% sprawców wypadków
drogowych jest orzekana kara (w Niemczech - wobec 70%). Szkoły nauki jazdy nie zawsze w
odpowiedni sposób edukują przyszłych uczestników ruchu drogowego. Przygotowuje się ich do
zdania egzaminu, a nie do prawidłowej jazdy. Ofiarami dużej liczby wypadków w Polsce są piesi.
Pod tym względem zajmujemy niechlubne drugie miejsce w Europie. Przyczynę tego stanu rzeczy
stanowią rozwijanie nadmiernej prędkości i styl jazdy, stwarzający zagrożenie dla innych
uczestników ruchu drogowego
W trakcie dyskusji senatorowie zwracali uwagę na wiele problemów. Wśród nich wymieniono m.in.:

• nieprzygotowanie dróg do ruchu pieszych (brak poboczy, chodników i ścieżek rowerowych);
• nieracjonalne wprowadzanie ograniczeń w ruchu, nieadekwatnych do realiów drogowych

(nadmierne ograniczenia prędkości, sprzeczne lub nadmierne oznakowanie itp.);
• wysokie wskaźniki bezkarności piractwa drogowego;
• opieszałą egzekucję administracyjną kar przez urzędy wojewódzkie;



• nadmierną prędkość rozwijaną na polskich drogach przez kierowców niemieckich;
• nieodpowiednią infrastrukturę drogową, mającą wpływ na bezpieczeństwo (zatoki dla

autobusów przy drogach przelotowych);
• nadmierne obciążenie ruchem TIR-ów na niektórych odcinkach dróg;
• nieracjonalny charakter kontroli ruchu drogowego przez funkcjonariuszy policji - kontrola

kierowców tam, gdzie łatwo im wypisać mandat, a nie w miejscach rzeczywistego
zagrożenia dla uczestników ruchu drogowego;

• dużą liczbę wypadków z udziałem nietrzeźwych kierowców i konieczność zaostrzenia
sankcji wobec nietrzeźwych kierowców recydywistów;

• niewłaściwe i niewystarczające oznakowanie poziome i pionowe dróg;
• wprowadzenie obowiązku noszenia kamizelek odblaskowych przez pieszych poruszających

się w okolicach dróg po zmroku;
• zagrożenie stwarzane przez drzewa rosnące przy poboczach dróg;
• wprowadzenie powszechnego szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy;
• nieprzystosowanie polskich dróg do ruchu motocykli;
• styl prowadzenia pojazdów przez wielu kierowców, tzw. bandytyzm drogowy;
• niskie nakłady na budowę dróg i - w konsekwencji - niewielkie bezpieczeństwo;
• budowę autostrad niewyposażonych w pas awaryjny;
• konieczność odpowiedniego kształcenia kierowców TIR-ów, zaostrzenia wymogów

dotyczących doświadczenia zawodowego;
• brak lawet do przewozu TIR-ów, potrzebnych w związku z ograniczeniem ruchu TIR-ów w

dni świąteczne;
• wprowadzenie wymogu przekazywania przez policję informacji o wypadkach

spowodowanych przez danego kierowcę jego ubezpieczycielowi;
• instalację barier energochłonnych i separujących ruch pieszy od ruchu drogowego;
• brak środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, np. na montaż

kamer monitorujących.
Wiceminister Z. Rapciak zapewnił, że trwają prace legislacyjne nad kilkoma ustawami, dotyczącymi
m.in. zwiększenia finansowania dróg samorządowych pod kątem poprawy ich bezpieczeństwa
(około 320 tys. km), a także używania kamizelek odblaskowych przez pieszych i kasków przez
rowerzystów. Jak poinformował wiceminister, są też prowadzone rozmowy z Ministerstwem
Edukacji Narodowej w sprawie przygotowania programów edukacji komunikacyjnej. Podkreślił, że
za 70% wypadków odpowiada człowiek, za 20% droga (około 25% wszystkich polskich dróg nadaje
się do natychmiastowej przebudowy), a za 8% - samochód. Statystyka ta brana jest pod uwagę
podczas prac nad poprawą bezpieczeństwa na polskich drogach.

Konkluzja: Komisje przyjęły do wiadomości sprawozdanie Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące działalność lobbingową.

Sporządził :Emil Tomala


