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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 

na 101. posiedzeniu w dniu 25 września 2015 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Małgorzata Kidawa-Błońska 
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USTAWA 

 

z dnia 25 września 2015 r. 

 

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym  
 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. 

poz. 1137, z późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 pkt 23 otrzymuje brzmienie: 

„23) ustąpienie pierwszeństwa – powstrzymanie się od ruchu, jeżeli ruch mógłby 

zmusić innego kierującego do zmiany kierunku lub pasa ruchu albo istotnej 

zmiany prędkości, a pieszego – do zatrzymania się, zwolnienia lub przyspie-

szenia kroku lub – w przypadku oczekiwania na możliwość wejścia na przej-

ście dla pieszych – powstrzymania się od wejścia na nie;”; 

2) w art. 13: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Pieszy przechodzący przez jezdnię lub torowisko jest obowiązany za-

chować szczególną ostrożność oraz, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, korzystać 

z przejścia dla pieszych.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Pieszy znajdujący się na przejściu dla pieszych ma pierwszeństwo 

przed pojazdem. Pieszy oczekujący na możliwość wejścia na przejście 

dla pieszych ma pierwszeństwo przed pojazdem, z wyjątkiem tramwaju.  

1b. Przed wejściem na przejście dla pieszych, pieszy jest obowiązany za-

trzymać się i upewnić, czy kierujący pojazdem ustępuje mu pierwszeń-

stwa.”; 

3) w art. 26: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z zastrzeżeniem ust. 1a, kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia 

dla pieszych jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić 

pierwszeństwa pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych lub 

oczekuje na możliwość wejścia na nie.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Kierujący tramwajem zbliżając się do przejścia dla pieszych 

jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa 

pieszemu, który znajduje się na przejściu dla pieszych.”. 

                                                 
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 

2013 r. poz. 700, 991, 1446 i 1611, z 2014 r. poz. 312, 486, 529, 768, 822 i 970 oraz z 2015 r. poz. 

211, 541, 591, 933, 1038, 1045, 1273, 1326, 1335 i 1359. 
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Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.  
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