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Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw 

 (druk nr 69) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 2 marca 2012 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz 

niektórych innych ustaw, ma dostosować prawo polskie do postanowień dyrektywy 

2008/96/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (Dz. Urz. UE L 319 z 09.11.2008, 

str. 59).  

W polskim porządku prawnym brak jest obecnie przepisów odnoszących się w 

sposób kompleksowy do zagadnień stanowiących przedmiot dyrektywy. Audyt 

bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzony jest dotychczas wyłącznie na drogach 

zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, natomiast nie 

obejmuje dróg publicznych, których zarządcami są inne podmioty. 

Jak wynika z uzasadnienia do projektu ustawy, długość dróg zaliczonych w Polsce 

do transeuropejskiej sieci drogowej wynosi około 4800 km. Pozostają one w zarządzie 28 

zarządców dróg - Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad oraz 27 prezydentów 

miast na prawach powiatu. 

Opiniowana ustawa zmierza do utworzenia kompleksowego systemu zarządzania 

bezpieczeństwem, który obowiązywał będzie na wszystkich drogach zaliczonych do 

transeuropejskiej sieci drogowej, bez względu na podmiot nimi zarządzający.  

Nowe przepisy znajdą zastosowanie do projektowania, budowy, przebudowy, a także 

do zarządzania drogami publicznymi znajdującymi się w transeuropejskiej sieci drogowej, z 

wyjątkiem tuneli drogowych objętych szczególną regulacją. 

W art. 1 w pkt 1 noweli zaproponowano wprowadzenie do ustawy o drogach 

publicznych definicji używanych w dyrektywie 2008/96/WE określeń: transeuropejska sieć 

drogowa, ocena wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego, audyt bezpieczeństwa ruchu 
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drogowego, klasyfikacja odcinków dróg o dużej koncentracji wypadków, klasyfikacja 

odcinków dróg ze względu na bezpieczeństwo sieci oraz uczestnik ruchu drogowego.  

W art. 1 w pkt 3 noweli rozszerzono katalog zadań zarządców dróg w ten sposób, 

aby byli oni obowiązani m.in. badać wpływ robót drogowych na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego oraz zarządzać bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej. 

W art. 1 w pkt 4 noweli zaproponowano dodanie do ustawy o drogach publicznych 

rozdziałów 2b i 2c określających zasady zarządzania bezpieczeństwem dróg w 

transeuropejskiej sieci drogowej oraz regulujących status audytorów bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

W myśl nowego art. 24h ustawy o drogach publicznych, zarządzanie 

bezpieczeństwem dróg w transeuropejskiej sieci drogowej polegać ma na wykonywaniu 

oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego, prowadzeniu audytu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, a ponadto na dokonywaniu klasyfikacji odcinków dróg ze 

względu na koncentrację wypadków śmiertelnych i bezpieczeństwo sieci drogowej. 

W przepisach art. 20i – 20m ustawy o drogach publicznych określono zasady 

wykonywania oceny wpływu drogi na bezpieczeństwo ruchu oraz sposób przeprowadzania 

audytu i klasyfikacji odcinków dróg. 

Zgodnie z art. 24n, audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie mogła 

zostać osoba, która uzyska odpowiedni certyfikat wydawany przez ministra właściwego do 

spraw transportu. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest ukończenie szkolenia zakończonego 

egzaminem, posiadanie wyższego wykształcenia o odpowiednim kierunku, legitymowanie się 

co najmniej pięcioletnią praktyką zawodową oraz niekaralność, pełna zdolność do czynności 

prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych. 

Audytorzy bezpieczeństwa ruchu drogowego obowiązani będą do stałego 

podnoszenia kwalifikacji zawodowych, pod rygorem nieprzedłużenia ważności certyfikatu. 

 

 
II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 9. posiedzeniu w dniu 2 marca br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego. Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu wykonanie 

prawa Unii Europejskiej. Ustawą zajmowała się w Sejmie Komisja Infrastruktury, która 

powołała do jej rozpatrzenia podkomisję. 
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W toku prac nad projektem dyskutowano m.in. nad kwestiami związanymi z 

zakresem audytu i niezależności audytora. Posłowie uchwalili ustawę przy 229 głosach za, 

180 przeciw i 28 wstrzymujących się. 

 

 

III. Uwagi 

1) Zgodnie z powszechnie przyjętą definicją tego określenia, audyt polega na ocenie, czy 

przedmiot kontroli spełnia określone dla niego wymagania, przy czym oceny dokonuje 

kompetentny audytor niezależny od podmiotu kontrolowanego. W sposób 

analogiczny rozumiane jest pojęcie "audyt bezpieczeństwa ruchu drogowego" w 

implementowanej niniejszą ustawą dyrektywie 2008/96/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zarządzania 

bezpieczeństwem infrastruktury drogowej. W myśl jej art. 2 pkt 4, audyt oznacza 

niezależną, szczegółową, systematyczną i techniczną kontrolę pod względem 

bezpieczeństwa cech konstrukcyjnych projektu infrastruktury drogowej, obejmującą 

wszystkie etapy od projektowania do początkowej fazy użytkowania.  

W świetle art. 24k dodanego do ustawy o drogach publicznych, audytor 

bezpieczeństwa ruchu drogowego będzie pracownikiem zarządcy drogi zatrudnionym 

w komórce do spraw audytu. Biorąc pod rozwagę treść art. 2 pkt 4 dyrektywy 

2008/96/WE jak i samą istotę audytu, można mieć wątpliwości, czy audytor 

pozostający z podmiotem kontrolowanym w stosunku pracy posiada przymiot 

niezależności, a tym samym czy w ustawie dokonano pełnej implementacji 

wspomnianego aktu prawa wspólnotowego. 

 

2) Art. 24i ust. 2 pkt 1 dodany do ustawy o drogach publicznych stanowi, że przy 

przeprowadzaniu oceny wpływu planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu 

drogowego uwzględnia się liczbę zabitych w wypadkach drogowych oraz liczbę 

wypadków drogowych. W przepisie nie sprecyzowano jednak, czy chodzi o wypadki 

w ogóle, czy o wypadki, które zdarzyły się w miejscu inwestycji.  

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 24i w ust. 2 w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy ", które miały 

miejsce na danym odcinku drogi"; 
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3)  Zgodnie z art. 20 pkt 20 ustawy o drogach publicznych, zarządzanie bezpieczeństwem 

dróg w transeuropejskiej sieci drogowej należy do zadań zarządcy drogi. Z kolei w 

myśl art. 24h pkt 1 lit. b tej ustawy, zarządzanie bezpieczeństwem dróg w 

transeuropejskiej sieci drogowej polega m.in. na przeprowadzeniu audytu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wedle przyjętej w noweli koncepcji, audytorzy 

będą pracownikami jednostek organizacyjnych zarządców dróg, w ustawie brak jest 

jednak przepisu, który nakładałby na zarządcę obowiązek tworzenia komórek audytu. 

Ponieważ obowiązków nakładanych na podmioty spoza sfery administracji 

państwowej nie można domniemywać (większość zarządców dróg to organy jednostek 

samorządu terytorialnego), rozważyć należy przyjęcie następującej poprawki. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 24k ust. 5 otrzymuje brzmienie 

"5. W jednostce wykonującej zadania zarządcy drogi, zależnie od potrzeb, tworzy się 

wieloosobowe lub jednoosobowe komórki audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego."; 

 

4) W myśl art. 25k ust. 10 ustawy o drogach publicznych, rozwiązanie stosunku pracy z 

audytorem bezpieczeństwa ruchu drogowego bez wypowiedzenia następuje w wyniku 

skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo popełnione umyślnie 

przeciwko życiu i zdrowiu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub 

przeciwko wiarygodności dokumentów. Przepis o takiej treści abstrahuje od 

rozwiązań przyjętych w polskim systemie prawa i może spowodować istotne 

wątpliwości interpretacyjne.  

Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu pracy, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez 

wypowiedzenia z winy pracownika w razie ciężkiego naruszenia przez pracownika 

podstawowych obowiązków pracowniczych, popełnienia przez pracownika w czasie 

trwania umowy o pracę przestępstwa, które uniemożliwia dalsze zatrudnianie go na 

zajmowanym stanowisku, jeżeli przestępstwo jest oczywiste lub zostało stwierdzone 

prawomocnym wyrokiem oraz zawinionej przez pracownika utraty uprawnień 

koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 

 Kodeksowa instytucja przesłanek natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z 

winy pracownika ma charakter podstawowy, nie budzi wątpliwości w orzecznictwie 

sądów ani doktrynie prawa pracy, i znajduje zastosowanie w każdej sytuacji, gdy 

strony łączy stosunek pracy. Ponieważ określony w art. 25k ust. 10 ustawy o drogach 

publicznych katalog przyczyn dyscyplinarnego zwolnienia z pracy audytora jest 
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węższy od przyjętego w art. 52 § 1 KP, a wyliczenie w nim zawarte ma charakter 

enumeratywny, nierozstrzygnięta pozostaje relacja między obydwu przepisami.  

Przeciwko wprowadzeniu szczególnego w tym zakresie rozwiązania tylko dla 

audytorów bezpieczeństwa ruchu drogowego przemawiają ponadto postanowienia 

pragmatyk urzędowych, w oparciu o które będą oni zatrudnieni. Zarówno bowiem 

ustawa o pracownikach samorządowych (art. 6 ust. 3), jak i ustawa o służbie cywilnej 

(art. 4) uzależniają zatrudnienie pracownika od niekaralności za każde przestępstwo 

popełnione z winy umyślnej. 

Biorąc pod rozwagę przedstawione argumenty zasadne wydaje się uchylenie art. 25k 

ust. 10 ustawy o drogach publicznych i poddanie stosunku pracy łączącego audytora i 

zarządcę drogi kompleksowej regulacji zawartej w Kodeksie pracy. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4: 

a) w art. 24k skreśla się ust. 10, 

b) w art. 24o pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 

skarbowe;"; 

 

5) Analogiczne do przedstawionych wyżej wątpliwości powoduje art. 24n ust. 2 pkt 3, 

uzależniający uzyskanie certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego od 

niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie przeciwko życiu i zdrowiu, w celu 

osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej lub przeciwko wiarygodności 

dokumentów. W świetle takiego brzmienia przepisu możliwa będzie sytuacja, w której 

audytor skazany za przestępstwo umyślne nie należące do żadnej z wymienionej 

kategorii uzyska certyfikat, ale nie zostanie zatrudniony w komórce audytu 

bezpieczeństwa ruchu ze względu na zakazy wynikające z pragmatyk urzędowych. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 24n w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) nie została skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe;"; 

 

6) Zgodnie z art. 24n ust. 7, certyfikat audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego jest 

przedłużany na kolejne trzy lata po dostarczeniu potwierdzenia ukończenia szkolenia 

okresowego, oświadczenia o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z 
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pełni praw publicznych oraz dokumentu potwierdzającego niekaralność. Art. 24n ust. 

8 stanowi natomiast, że minister właściwy do spraw transportu odmawia przedłużenia 

certyfikatu w przypadku nieprzedstawienia zaświadczenia o ukończeniu szkolenia 

okresowego, nie wspominając o pozostałych przesłankach przedłużenia ważności 

dokumentu. 

Propozycja poprawki: 

W art. 1 w pkt 4, w art. 24n w ust. 8 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

"2) przedłużenia certyfikatu audytora bezpieczeństwa ruchu drogowego w przypadku 

niespełnienia któregokolwiek z wymogów, o których mowa w ust. 7." 

 

Poprawki o charakterze porządkowym i redakcyjnym: 

1) w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

"1a) w art. 13 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3)  przejazdy po drogach krajowych pojazdów samochodowych, w rozumieniu art. 2 pkt 

33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, za które uważa się 

także zespół pojazdów składający się z pojazdu samochodowego oraz przyczepy lub 

naczepy o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, w tym autobusów 

niezależnie od ich dopuszczalnej masy całkowitej.";"; 

2) w art. 1 w pkt 1, w art. 24j w ust. 2: 

a) w pkt 1 po wyrazach "położenie geograficzne" dodaje się wyraz "drogi", 

b) w pkt 6 po wyrazach "przekrój poprzeczny" dodaje się wyraz "drogi", 

c) w pkt 7 po wyrazach "profil poprzeczny" dodaje się wyraz "drogi"; 

3) w art. 1 w pkt 1, w art. 24m w ust. 7 wyrazy "na stronie internetowej w Biuletynie 

Informacji Publicznej" zastępuje się wyrazami "na swojej stronie podmiotowej Biuletynu 

Informacji Publicznej". 
 

 

 

 

 

 
Maciej Telec 
Główny legislator 


