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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 337) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa zmierza do wprowadzenia zmian w ustawach – Prawo 

o ruchu drogowym, Kodeks wykroczeń oraz w ustawie o kierujących pojazdami. 

W ostatnich latach, w efekcie wdrażania przyjaznych środowisku technologii 

zmierzających do odejścia od poruszania się (szczególnie w miastach) pojazdami 

spalinowymi, w powszechnym użyciu znalazły się elektryczne hulajnogi, elektryczne 

deskorolki, elektryczne urządzenia samopoziomujące i inne urządzenia o podobnej 

konstrukcji wyposażone w napęd elektryczny albo napędzane siłą mięśni: rolki, wrotki, 

deskorolki i tradycyjne hulajnogi. 

Ich masowe użycie, nie tylko przez dzieci w celach rekreacyjnych lecz także przez 

osoby dorosłe, w celu codziennego przemieszczania się, wpłynęło na decyzję ustawodawcy 

o potrzebie uregulowania w ustawie zasad poruszania się tymi pojazdami i urządzeniami. 

Niniejsza ustawa określa zatem szczegółowo rodzaje pojazdów i urządzeń, kategoryzuje 

je i ustanawia odpowiednio do rodzaju urządzenia: reguły obowiązujące osoby nimi 

poruszające się, ograniczenia prędkości, zasady wyprzedzania, rodzaje (lub części) dróg na 

jakich mogą się poruszać, zakazy dotyczące zachowania w ruchu, dopuszczalne miejsca 

zatrzymywania się i postoju oraz sankcje – administracyjne i karne (wykroczeniowe) 

związane z naruszeniami tych wszystkich reguł. 
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W ustawie – Prawo o ruchu drogowym w art. 2 na nowo zdefiniowane zostały 

wyrażenia takie jak: droga, uczestnik ruchu, pieszy, ustąpienie pierwszeństwa, pojazd 

i pojazd silnikowy. 

Dodano nowe definicje – definicję hulajnogi elektrycznej, urządzenia wspomagającego 

ruch oraz urządzenia transportu osobistego. 

W uzasadnieniu do projektu ustawy doprecyzowano, że przez „urządzenie 

wspomagające ruch” należy rozumieć wrotki, rolki, deskorolki, hulajnogi i inne urządzenia 

lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, napędzane siłą mięśni osoby poruszającej się tym 

urządzeniem. Osoba poruszająca się przy użyciu takiego urządzenia nie jest pieszym ani 

kierującym pojazdem, stanowi odrębną grupę w ramach pojęcia uczestników ruchu 

drogowego. Szczegółowe zasady poruszania się tych osób określone zostały w nowym 

art. 15a ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 

Co istotne, osoba poruszająca się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch jest 

obowiązana korzystać z chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów. W strefie 

zamieszkania ma prawo korzystać z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed 

pojazdami. 

Z kolei „urządzenia transportu osobistego” to pojazdy napędzane elektrycznie, 

bez siedzenia i pedałów, przeznaczone wyłącznie dla kierującego – z wyłączeniem hulajnogi 

elektrycznej, są to na przykład elektryczne deskorolki i elektryczne urządzenia 

samopoziomujące. 

Należy dodać, że w art. 20 ust. 6 pkt 4 ustawa stanowi, że maksymalna dopuszczalna 

prędkość poruszania się takim urządzeniem to 20 km/h, podobnie jak w przypadku 

poruszania się elektryczną hulajnogą. 

Szczegółowe zasady kierowania hulajnogą elektryczną oraz urządzeniami transportu 

osobistego regulują przepisy dodawanych ustawą nowych art. 33a – 33d. 

Kierujący hulajnogą elektryczną jest obowiązany korzystać z: 

1) drogi dla rowerów, drogi dla rowerów i pieszych lub pasa ruchu dla rowerów 

(jeżeli są one wyznaczone dla kierunku w którym się porusza lub zamierza 

skręcić), 

2) jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością nie większą niż 

30 km/h, gdy brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów, 
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3) chodnika lub drogi dla pieszych, wyjątkowo, gdy chodnik usytuowany jest wzdłuż 

jezdni, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 30 km/h 

i brakuje drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów. 

Kierujący urządzeniem transportu osobistego jest obowiązany korzystać z: 

1) drogi dla rowerów lub z drogi dla rowerów i pieszych, jeżeli jest wyznaczona 

dla kierunku w którym się porusza lub zamierza skręcić, 

2) chodnika lub drogi dla pieszych, wyjątkowo, gdy brakuje drogi dla rowerów. 

Każda osoba (inna niż pieszy) korzystająca z chodnika albo drogi dla pieszych 

jest obowiązana jechać z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego (ok. 6 km/h to średnia 

prędkość chodu człowieka w marszu). Tak stanowią nowe przepisy ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym w: 

1) art. 15a ust. 3 dla osoby poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego 

ruch, 

2) art. 33 ust. 6 dla kierującego rowerem oraz 

3) art. 33c dla kierującego hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu 

osobistego. 

W art. 130a ust. 6a ustawy – Prawo o ruchu drogowym dodano nowy przepis oznaczony 

jako lit. h. W przepisie tym określone zostały maksymalne stawki kwotowe opłat za usunięcie 

z drogi i parkowanie hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego. 

W art. 2 niniejszego przedłożenia zawarta została zmiana ustawy – Kodeks wykroczeń. 

Ustawa powołuje do życia nowy typ czynu zabronionego jako wykroczenia, polegającego na 

nieporuszaniu się przez kierującego rowerem, hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu 

osobistego albo urządzenia wspomagającego ruch z prędkością zbliżoną do prędkości 

pieszego lub nieustępowaniu pierwszeństwa pieszemu. 

W art. 3 wprowadzane są zmiany do treści ustawy o kierujących pojazdami. 

Osoby poniżej 18 roku życia, chcące kierować elektryczną hulajnogą albo urządzeniem 

transportu osobistego będą obowiązane posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii 

AM, A1, B1, lub T. Z kolei minimalny wiek do kierowania takimi urządzeniami to 10 lat. 

Dzieci poniżej 10 roku życia będą mogły jednak kierować hulajnogą elektryczną 

lub urządzeniem transportu osobistego ale wyłącznie w strefie zamieszkania i pod opieką 

osoby dorosłej (art. 33d ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1). 
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Przepisy art. 4 i 5 to przepisy przejściowe, które regulują kwestie związane 

z określeniem warunków technicznych wprowadzanych do obrotu hulajnóg elektrycznych 

oraz urządzeń transportu osobistego, a także uchwał rad powiatów dotyczących wysokości 

opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym. Ustawa 

przewiduje 30-dniowy okres vacatio legis. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 26. posiedzeniu w dniu 25 lutego br. pochodziła 

z przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 911, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 

28 stycznia 2021 r.). Pierwsze czytanie projektu miało miejsce na 26. posiedzeniu Sejmu 

w dniu 24 lutego 2021 r. Projekt przesłano do Komisji Infrastruktury. W tym samym dniu 

Komisja przedstawiła sprawozdanie wraz z trzema wnioskami mniejszości. Wnioski 

te zmierzały do: 

1) wskazania, że korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego 

hulajnogą elektryczną jest dopuszczalne jedynie, gdy szerokość chodnika wynosi 

co najmniej 2 m., 

2) zakazu kierowania hulajnogą elektryczną przez dzieci do lat 12 (wnioski nr 2 i 3). 

W dniu 25 lutego, w drugim czytaniu zgłoszono 17 poprawek. Wobec tego faktu, 

projekt został ponownie skierowany do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia poprawek. 

W sprawozdaniu (druk 960-A) Komisja wniosła o odrzucenie wszystkich poprawek 

zgłoszonych w drugim czytaniu. Poprawki zmierzały do: 

1) usunięcia z ustawy nowelizującej przepisów wprowadzających do ustawy zasady 

ruchu „urządzeń wspomagających ruch”, 

2) usunięcia przepisu ograniczającego maksymalną prędkość z jaką poruszać się mogą 

osoby kierujące elektryczną hulajnogą albo urządzeniem transportu osobistego, 

3) zezwolenia kierującym elektryczną hulajnogą na poruszanie się po jezdni, na której 

dozwolony jest ruch z prędkością do 50 km/h, 

4) zezwolenia kierującym elektryczną hulajnogą na poruszanie się po chodniku lub 

drodze dla pieszych, gdy chodnik jest usytuowany wzdłuż jezdni, na której 

dozwolony jest ruch z prędkością większą niż 50 km/h, i brakuje drogi dla rowerów 

oraz pasa ruchu dla rowerów, 

5) zezwolenia na przewożenie ładunku przez osoby kierujące elektryczną hulajnogą 

albo urządzeniem transportu osobistego (poprawki nr 5 i 6), 
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6) zezwolenia by kierujący elektryczną hulajnogą albo urządzeniem transportu 

osobistego, jadąc po chodniku lub drodze dla pieszych jechał z prędkością 

dostosowaną do warunków jazdy, a nie z prędkością z jaką poruszają się piesi 

(poprawki nr 7 i 13), 

7) zniesienia zakazu kierowania elektryczną hulajnogą albo urządzeniem transportu 

osobistego przez dzieci do lat 10 (poprawki nr 8 i 14), 

8) rozszerzenia zakazu kierowania hulajnogą elektryczną na dzieci do lat 12 

(poprawki nr 9 i 15), 

9) zmiany i złagodzenia zasad parkowania (postoju) hulajnogi elektrycznej albo 

urządzenia transportu osobistego w miejscach, gdzie nie ma miejsc do tego 

przeznaczonych, 

10) określania w drodze umów zarządców dróg z przedsiębiorcami zajmującymi się 

wypożyczaniem rowerów, elektrycznych hulajnóg albo urządzeń transportu 

osobistego, zasad postoju tych urządzeń na chodniku lub poza nim w pasie 

drogowym drogi (poprawki nr 11, 16 i 17), 

11) zmiany zasad postępowania w przypadku nieprawidłowego postoju elektrycznych 

hulajnóg albo urządzeń transportu osobistego polegającej na ich przestawieniu 

na odpowiednie miejsce i zastosowanie przepisów o rzeczach znalezionych. 

Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone w drugim czytaniu. 

Za przyjęciem ustawy głosowało 414 posłów, przy 15 głosach przeciw i 25 głosach 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

1) W art. 2 ustawy, dokonano nowelizacji przepisów Kodeksu wykroczeń. 

Ustawodawca zdecydował o wprowadzeniu nowego typu czynu zabronionego jako 

wykroczenie, polegającego na nieporuszaniu się przez kierującego rowerem, hulajnogą 

elektryczną, urządzeniem transportu osobistego albo urządzenia wspomagającego ruch z 

prędkością zbliżoną do prędkości pieszego (lub nieustępowaniu pierwszeństwa pieszemu). 

Z literalnego brzmienia przepisu wynika, że karane jako wykroczenie będzie 

zachowanie polegające na tym, że osoba kierująca wskazanym pojazdem albo urządzeniem 

wspomagającym ruch nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego. 

Oznaczać to może, że porusza się ona zbyt wolno, nie osiągając prędkości pieszego. 



– 6 – 

Tymczasem z uzasadnienia załączonego do projektu ustawy wynika, że przewiduje się 

egzekwowanie i karanie zachowania polegającego wyłącznie na poruszaniu się z prędkością 

większą niż zbliżona do prędkości pieszego. 

Tekst przedłożonego przepisu art. 86a Kodeksu wykroczeń nie realizuje założenia 

wskazanego w uzasadnieniu projektu przez brak precyzji w jego sformułowaniu. 

Podstawowym wymogiem dotyczącym zasad formułowania przepisu karnego jest 

właśnie jego precyzja, która zapewni adekwatność treści przepisu do regulowanej 

rzeczywistości i uniemożliwi zaistnienie wątpliwości albo wielość interpretacji możliwych do 

wysnucia w procesie wykładni zmierzającej do ustalenia treści dekodowanej z tego przepisu 

normy karnej. 

Nowy przepis powinien stanowić expressis verbis, że penalizowany będzie czyn 

polegający na poruszaniu się chodnikiem lub drogą dla pieszych z prędkością większą niż 

prędkość zbliżona do prędkości pieszego. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2, w art. 86a wyrazy „nie porusza się z prędkością zbliżoną do prędkości 

pieszego” zastępuje się wyrazami „porusza się z prędkością większą niż zbliżona do 

prędkości pieszego”; 

 

2) W art. 4 w ust. 1 ustawa stanowi, że hulajnogi elektryczne oraz urządzenia transportu 

osobistego wprowadzane do obrotu po dniu 31 grudnia 2021 r. spełniają warunki techniczne 

określone w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1. 

Wyraz „spełniają” można rozumieć jako domniemanie, że każda hulajnoga elektryczna 

albo urządzenie transportu osobistego wprowadzone na rynek po tej dacie będzie spełniać 

określone wymagania techniczne. 

Jednocześnie przepis ujęty w ust. 2 stanowi, że urządzenia wprowadzone do obrotu 

przed dniem 1 stycznia 2022 r. nie będą musiały spełniać warunków technicznych, o których 

mowa wyżej. 

Oznacza to zatem, a  contrario, że przepis ust. 1 nakłada na podmioty wprowadzające 

w przyszłości takie urządzenia do obrotu, ograniczenia związane z prawem wprowadzania do 

obrotu wyłącznie takich urządzeń, które będą spełniały wymagane warunki techniczne. 
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Przepis ust. 1 powinien zatem w swej treści wyrażać odpowiedni obowiązek podmiotu 

wprowadzającego. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 4 w ust. 1 wyraz „spełniają” zastępuje się wyrazami „muszą spełniać”. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


