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Relacja:  PIESZY – KIERUJĄCY  
  na PRZEJŚCIU dla PIESZYCH 

Pragnę bronić zapisu o pierwszeństwie pieszego wchodzącego na przejście dla 
pieszych.  

Są środowiska, które wskazują, że projektowane przyznanie pierwszeństwa pieszemu 
wchodzącemu na przejście dla pieszych jest zbyt daleko idącym uprzywilejowaniem 
pieszych, które może wywołać skutek odwrotny do zamierzonego, pogarszając 
bezpieczeństwo pieszych. Pogląd ten nie znajduje uzasadnienia w analizie stanu 
obecnego i przewidywanego stanu po wprowadzeniu projektowanych zapisów,  w 
aspekcie danych płynących z krajów, które analogiczne przepisy wprowadziły 
wcześniej. Zważyć należy, że już 21 lat obowiązuje w Polsce przepis – będący 
implementacją uregulowań Konwencji Wiedeńskiej – nakazujący kierującym 
zmniejszenie prędkości w celu nie narażania na niebezpieczeństwo pieszych 
znajdujących się na przejściu dla pieszych lub wchodzących na takie przejście.  



Relacja:  PIESZY – KIERUJĄCY  
  na PRZEJŚCIU dla PIESZYCH 

Jego nie do końca ostra formuła oraz niekonsekwentna egzekucja doprowadziła do 
tego, że nie jest on realizowany przez wielu (większość?) spośród kierujących 
pojazdami. W ostatnich dwóch latach jego nagłośnienie spowodowało niewielką 
poprawę bezpieczeństwa na polskich przejściach dla pieszych – przyszedł czas na 
poprawę radykalną. Zapis o pierwszeństwie pieszego, również tego wchodzącego na 
przejście nie pozostawia wątpliwości co do obowiązku kierujących i zmusi ich do 
rzeczywistego ograniczenia prędkości podczas zbliżania się do przejścia dla pieszych, 
co stanowi clou zagadnienia i pozwoli uniknąć większości wypadków z pieszymi. 
Wprowadzane jednocześnie uregulowania zobowiązujące pieszych do zachowania 
szczególnej ostrożności od momentu wchodzenia na jezdnię oraz zakazujące 
korzystania z telefonu lub innych urządzeń elektronicznych spowodują, że 
wyegzekwujemy, iż pieszy wchodzący na przejście będzie do tego wejścia 
przygotowany. 

 



Relacja:  PIESZY – KIERUJĄCY  
  na PRZEJŚCIU dla PIESZYCH 

Dla jeszcze lepszego wyegzekwowania przygotowania pieszych do 
wejścia na przejście, w przepisie dotyczącym zakazu korzystania z 
urządzeń elektronicznych podczas przechodzenia przez przejście dla 

pieszych proponuję usunąć określenie: obserwacji   
i zastąpić je sformułowaniem: „percepcji (albo 
odbioru) za pomocą wzroku i słuchu”  

 



Odstęp na autostradach i drogach ekspresowych 

Na dwujezdniowych drogach nie ma potrzeby dążenia do skracania 
czasu przeprowadzania manewru wyprzedzania bo pojazd 

z przeciwnego kierunku nie nadjedzie.  
 

Jeśli pozostawiona zostałaby obecna formuła przepisu 
 to nadal będzie dochodziło do jazdy na tzw. zderzaku, 

a także do zajeżdżania drogi przy wyprzedzaniu z prawej strony. 
Tak więc przepis zakreślający granice bezpiecznego odstępu 

  - jestem jego entuzjastą - 
 straci sens. 



Odstęp na autostradach i drogach ekspresowych 

W art. 1 Projektu Ustawy (druk sejmowy nr 802/840) o zmianie 
ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w pkt 3 proponuję wprowadzić 
następującą zmianę: 
w art. 19 w ust. 3a w zdaniu pierwszym po słowie „ekspresową” 
dodaje się słowo „dwujezdniową” , a ostatnie zdanie skreśla się.  
Po zmianie art.19 ust. 3a będzie miał następujące brzmienie: 
„Kierujący pojazdem podczas przejazdu autostradą i drogą 
ekspresową dwujezdniową jest obowiązany zachować minimalny 
odstęp między pojazdem, którym kieruje, a pojazdem jadącym przed 
nim na tym samym pasie ruchu. Odstęp ten wyrażony w metrach 
określa się jako nie mniejszy niż połowa liczby określającej prędkość 
pojazdu, którym porusza się kierujący, wyrażonej w kilometrach na 
godzinę.”  

Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania. 
 



Hulajnogi elektryczne  ( he ), 
urządzenia transportu osobistego  ( uto ), 
urządzenia wspomagające ruch  ( uwr ). 

Potrzeba uregulowania tematu nie budzi wątpliwości, sposób w jaki 
tego chcemy dokonać wątpliwości nasuwa. 
Regulacja pociągnie za sobą nie notowaną wcześniej, radykalną 
zmianę podstawowych pojęć prawa ruchu drogowego: drogi, 
pojazdu, uczestnika ruchu ... . 
 

Osoba poruszająca się przy użyciu uwr 
  uzupełnia kategorię uczestników ruchu, 

wykorzystujący he  lub uto 
są kierującymi pojazdami niesilnikowymi 

  
 



Hulajnogi elektryczne  ( he ), 
urządzenia transportu osobistego  ( uto ), 
urządzenia wspomagające ruch  ( uwr ). 

 Wątpliwość moją budzi 
 wprowadzenie nowej kategorii uczestnika ruchu  ( uwr ). 

Osoba używająca rolek, wrotek, tradycyjnej hulajnogi czy deskorolki 
mogła pozostać w kategorii pieszych. 

Tym urządzeniom o charakterze sportowo-rekreacyjnym 
nie powinno się nadawać transportowo-komunikacyjnego charakteru 

albowiem nie ma dla nich właściwego (bezpiecznego)  miejsca 
 w miejskiej infrastrukturze drogowej. 

Dopuszczenie uwr na drogi rowerowe i przejazdy rowerowe 
 może w tych miejscach spowodować chaos, skutkujący 

zagrożeniem płynności ruchu a nawet jego bezpieczeństwa.  
   



Hulajnogi elektryczne  ( he ), 
urządzenia transportu osobistego  ( uto ), 
urządzenia wspomagające ruch  ( uwr ). 

 Hulajnogi elektryczne i uto 
 (monocykle elektryczne, elektryczne deskorolki, segway’e  itp.) 

charakteryzują się prostoliniowym torem jazdy. 
Ruch osoby używającej uwr, a w szczególności rolek i wrotek  

nie jest prostoliniowy. 
Nadto – w odróżnieniu od kierującego he lub uto  

– osoba używająca uwr, nie musi sygnalizować zamierzonych 
kierunków jazdy. 

Nadto – osoba używająca uwr może mieć tylko lat siedem i nie musi 
legitymować się jakimkolwiek uprawnieniem. 

   



Hulajnogi elektryczne  ( he ), 
urządzenia transportu osobistego  ( uto ), 
urządzenia wspomagające ruch  ( uwr ). 

 Koniecznym wydaje się zobowiązanie osoby używającej uwr 
 do zatrzymania się przed przejściem dla pieszych 
 (o przejeździe dla rowerzystów nie wspominam, 

 licząc że używający uwr powrócą do kategorii pieszych 
i nie będą mogli korzystać z przejazdów rowerowych). 

   



Hulajnogi elektryczne  ( he ), 
urządzenia transportu osobistego  ( uto ), 
urządzenia wspomagające ruch  ( uwr ). 

 Cennym w projekcie jest zapis zobowiązujący: 
• rowerzystów, 

•  kierujących hulajnogą elektryczną  ( he ), 
•  kierujących urządzeniem transportu osobistego  ( uto ), 

• osoby używające urządzenia wspomagającego ruch  ( uwr ) 
 

o do jazdy z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego, 
o  zachowania szczególnej ostrożności, 

o  ustępowania pierwszeństwa pieszemu, 
o   nie utrudniania ruchu pieszemu, 

 w trakcie korzystania z chodnika albo drogi dla pieszych  
 
   



Postulat kolejnych zmian 
 w przepisach ruchu drogowego 

    wprowadzenie znaku prędkości zalecanej  



Postulat kolejnych zmian 
 w przepisach ruchu drogowego 

  dookreślenie zapisów dot. ruchu okrężnego, 
 

 uzupełnienie przepisów regulujących kwestię pierwszeństwa 
przy zawracaniu, 

 
 likwidacja bezkolizyjnych strzałek w sygnalizacji S-2, 

 
 wprowadzenie modyfikowanej długości światła żółtego 

 w zależności od prędkości na drodze, 
 
 



Postulat kolejnych zmian 
 w przepisach ruchu drogowego 

  wprowadzenie oznakowania strefy skrzyżowań równorzędnych, 
 
  wprowadzenie oznakowania skrzyżowań (przecięć kierunków), 

 na których występują wyjazdy ze strefy zamieszkania, 
 strefy ruchu lub drogi wewnętrznej, 

 
 tabliczki wskazującej, którego pasa ruchu dotyczy dane 

oznakowanie           
 
 



Postulat kolejnych zmian 
 w przepisach ruchu drogowego 

  w oznakowaniu poziomym wprowadzenie poniższego wzoru  
symbolu dla skrzyżowań, na których pierwsza przecznica jest 
jezdnią dla przeciwnego kierunku ruchu i wjazd w nią stanowiłby 
jazdę „ pod prąd”          (propozycja wzoru znaku – Wydział Miejskiego 

    Inżyniera Ruchu w Krakowie) 



Postulat kolejnych zmian 
 w przepisach ruchu drogowego 

  rozważenie ograniczenia dopuszczalnych prędkości 
 na autostradzie i drodze ekspresowej o 10 km/h 

oraz 
do 100km/h w przypadku opadów atmosferycznych lub mgły, 

 
 rozważenie zniesienia odwoływania przez skrzyżowanie 

znaków B-25, B-26 i B-33 


