Odpowiedź na interpelację nr 26884
w sprawie wykroczeń drogowych
Odpowiadający: podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Chodkiewicz
Warszawa, 31-10-2018
Szanowny Panie Marszałku,
w odpowiedzi na interpelację nr 26884 posła Pawła Szramki w sprawie wykroczeń drogowych,
poniżej przedstawiam następującą informację.
Na wstępie – mając na uwadze, że zagadnienia poruszane w treści przedmiotowej interpelacji
odnoszą się do zmian w przepisach ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z
2018 r. poz. 618, z późn. zm.) – należy wskazać, że właściwym do udzielenia odpowiedzi na
pytania zawarte w treści przedmiotowej interpelacji wydaje się Minister Spraw Wewnętrznych
i Administracji.
Jednocześnie, resort infrastruktury zwraca uwagę, że zastosowanie na przejściu dla pieszych
sygnalizacji świetlnej stanowi dodatkowe rozwiązanie pozwalające zwiększyć bezpieczeństwo
jego użytkowników. Wybór miejsca w celu wyznaczenia przejścia dla pieszych poprzedzony
powinien być analizą warunków drogowych i ruchowych oraz możliwości zapewnienia
bezpieczeństwa uczestnikom ruchu.
Zjawisko, o którym mowa w interpelacji posła Pawła Szramki, polegające na przechodzeniu
przez przejście podczas wyświetlania sygnału czerwonego jest jednym z niepożądanych
zachowań uczestników ruchu drogowego, niestety w wielu przypadkach zarówno kierowcy,
jak i piesi mają skłonność do wjeżdżania lub wchodzenia na przejście podczas wyświetlania
sygnału czerwonego, gdy nie ma żadnego użytkownika w czasie wyświetlania sygnału
zielonego dla relacji kolizyjnej.
Dopuszczenie możliwości przekraczania przejścia dla pieszych podczas wyświetlania sygnału
czerwonego – w mojej ocenie – może przynieść jedynie korzyść w postaci zminimalizowania
strat czasu pieszego oczekującego na zmianę światła, kosztem jego bezpieczeństwa. Biorąc pod
uwagę ilość zdarzeń drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym, z udziałem pieszych
do których dochodzi corocznie na polskich drogach, wydaje się, że proponowane w interpelacji
rozwiązanie prawne nie wpłynie w żaden sposób na poprawę stanu bezpieczeństwa
użytkowników ruchu drogowego, wręcz przeciwnie – mając na uwadze, że zastosowanie
takiego rozwiązania wymaga bardzo wysokiej kultury w relacjach kierowca-pieszy – może
skutkować zwiększeniem liczby wypadków i kolizji z udziałem pieszych.
Mając na względzie powyższe, negatywnie oceniam propozycję zmian legislacyjnych zawartą
w treści interpelacji posła Pawła Szramki.
Z wyrazami szacunku
Marek Chodkiewicz
Podsekretarz Stanu

