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W nawiązaniu do pisma z dnia 5 listopada 2014 r., nr GMS-WP-173-

239/14, dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o straży 

gminnej, ustawy - Prawo o ruchu -drogowym oraz ustawy - Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia, przekazanego Prokuratorowi 

Generalnemu do zaopiniowania w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy z dnia 

20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. 

zm.), uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Podstawowym założeniem projektu jest pozbawienie straży gmmneJ 

(miejskiej) uprawnienia do dokonywania na drogach czynności z zakresu 

kontroli ruchu drogowego z użyciem przenośnych albo zainstalowanych w 

pojeździe urządzeń rejestrujących. 

Powyższy skutek projektodawcy zamierzają osiągnąć poprzez usunięcie 

z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.- Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 

r. poz. 1137, j.t. z późn. zm.) przepisów art. 129b ust. 2 pkt 2, art. 129b ust. 3 

pkt 3 i art. 129b ust. 4. Natomiast nowelizacja art. 9a ustawy z dnia 29 sierpnia 
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1997 r. o strażach gminnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1383, j.t.) ma charakter 

wynikowy. 

W uzasadnieniu projektodawcy podnieśli, że żadne statystyki me 

przemawiają za tym, że fotoradary, w tym fotoradary używane przez straż 

gminną (miejską) poprawiają w jakikolwiek sposób bezpieczeństwo na drogach. 

Nadto postulowane rozwiązania są uzasadnione nastrojami społecznymi 

spowodowanymi kompromitującymi dla tej instytucji przypadkami 

wskazującymi na niski poziom znajomości prawa i kultury jej funkcjonariuszy. 

W odniesieniu do argumentu dotyczącego danych statystycznych warto 

powołać się na rządowy dokument "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz 

działania realizowane w tym zakresie w 2013 r., z którego wynika, że stan 

bezpieczeństwa na polskich drogach systematycznie poprawia się. Od 2008 r. 

liczba zabitych w wypadkach drogowych spada średnio o 9 % rocznie. Porlobnie 

liczba osób ciężko rannych, choć tu spadek jest nieco mniejszy i wynosi 6o/o. 

Niewątpliwie powyższe rezultaty wynikają z szeregu różnych podejmowanych 

działań, w tym także edukacyjnych i infrastrukturalnych, jednakże brak jest 

jakichkolwiek podstaw do twierdzenia, że poprawa ta nie jest także skutkiem 

czynności z zakresu ruchu drogowego wykonywanych przez straż gminną 

(miejską). 

Poziom wyszkolenia i właściwości osobiste niektórych funkcjonariuszy 

straży gminneJ (miejskiej), a także stwierdzane przypadki niewłaściwej 

realizacji zadań, w tym przy wykorzystaniu fotoradarów, powinny stanowić 

asumpt do podejmowania działań zmierzających do optymalizacji 

funkcjonowania tej formacji, a nie ograniczania jej kompetencji. Nie należy 

zapominać, że zgodnie z obowiązującym art. 129b ust. 4 ustawy - Prawo o ruchu 

drogowym użycie przez straż gminną (miejską) mobilnych urządzeń 

rejestrujących podlega ograniczeniom, gdyż miejsce i czas użycia tych urządzeń 

wymaga uzgodnienia z właściwym organem Policji. Natomiast nałożenie 

grzywny w drodze mandatu karnego uwarunkowane jest zgodą osoby ukaranej. 
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Pozbawienie straży gmmneJ (miejskiej) uprawnień związanych z 

wykonywaniem kontroli ruchu drogowego przy użyciu urządzenia 

rejestrującego, zwłaszcza że projekt przewiduje bardzo krótkie vacatio legis, 

może doprowadzić do znaczącego pogorszenia bezpieczeństwa, przede 

wszystkim na drogach powiatowych i gminnych, na których organ ten 

koncentrował swoje działania w tym zakresie. Nie wydaje się możliwe, aby 

Policja lub Inspekcja Transportu Drogowego mogły w przewidywalnym okresie 

przejąć te zadania. 

Należy także zauważyć, że projekt zwierający analogiczne rozwiązania 

był niedawno przedmiotem prac Sejmu i na wniosek Komisji Infrastruktury oraz 

Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej został odrzucony na 

posiedzeniu w dniu 28 listopada 2014 r. (druk nr 1507). 

Nadto w projekcie przewiduje się zmianę ustawy z dnia 24 s1erpma 

2001 r.- Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r., 

poz. 395, z późn. zm.), która ma na celu dostosowanie systemu prawa do 

wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r., sygn. akt K 

19/11, stwierdzającego niezgodność art. 4 oraz art. 38 § l wymienionej ustawy 

z art. 2 i art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

W odniesieniu do powyższej propozycji należy zauważyć, że zgodnie 

z ukształtowaną praktyką podejmowanie inicjatyw ustawodawczych, mających 

na celu wykonanie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, należy do Rady 

Ministrów, a przede wszystkim Senatu, gdzie na podstawie regulaminu Senatu 

(M. P. z 2010 r. Nr 39, poz. 542, ze zm.) przy Komisji Ustawodawczej działa 

specjalna komórka organizacyjna powołana w tym celu. 

W dniu 21 października 2014 r. Komisja Ustawodawcza przekazała 

Marszałkowi Senatu do dalszych prac ustawodawczych projekt ustawy 

zmieniającej ustawę - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz 

ustawę o zmianie ustawy - Kodeks postępowania kamego oraz niektórych 
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innych ustaw (druk nr 743), który ma na celu realizację wyżej wskazanego 

orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego. 

Wobec powyższego zawarta w przedmiotowym projekcie propozycJa 

wykonania tego samego wyroku Trybunału Konstytucyjnego jest zbędna i 

niecel owa. 

Z wyżej wymienionych powodów projekt nie może uzyskać pozytywnej 

opmu. 

Andrzej Seremet 


