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Szanowny Pan
Stanisław Karczewski
Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

odpowiadając na oświadczenie Senatora Piotra Florka, skierowane do ministra infrastruktury podczas 
78 posiedzenia Senatu RP w dniu 9 maja 2019 r., poniżej przedstawiam stosowne informacje.

Ad 1.
W latach 2009-2018 liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych została zredukowana o ponad 37%, 
a liczba ciężko rannych o blisko 20%.
W ciągu ostatnich 3 lat liczba ofiar śmiertelnych wypadków drogowych wyniosła odpowiednio: 3026 osób 
w 2016, 2831 osób w 2017 i 2862 osoby w 2018. W roku 2018 na polskich drogach odnotowano w stosunku 
do roku 2017 spadek liczby wypadków (-3,3%) oraz liczby ofiar rannych w tych wypadkach (-5,3%). Niestety 
odnotowano wzrost liczby ofiar śmiertelnych o 1,1%. 
Od początku lat dziewięćdziesiątych poczynione zostały w naszym kraju znaczące inwestycje 
w infrastrukturę drogową. Od 1990 do 2018 roku liczba pojazdów silnikowych wzrosła w naszym kraju 
o 228%. W okresie tym odnotowano spadek wypadków o 37% oraz spadek ilości ofiar śmiertelnych tych 
wypadków o 61%. W trójkącie bezpieczeństwa: infrastruktura – pojazd – człowiek pomimo nieustannie 
prowadzonych przez członków Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego działań prewencyjnych 
i działań edukacyjnych to nadal człowiek – uczestnik ruchu drogowego, poprzez podejmowanie 
niewłaściwych decyzji w ruchu drogowym ponosi największą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa 
ruchu drogowego.

Ad 2.
W tabeli przedstawiona została liczba wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym oraz liczba 
kierujących pojazdami, którzy uczestniczyli w tych wypadkach drogowych i nie posiadali uprawnień 
do kierowania.

Rok zdarzenia Liczba wypadków Liczba uczestników
bez uprawnień do kierowania

2013 257 258
2014 254 257
2015 254 257
2016 256 260
2017 234 236
2018 270 274
I-IV 2019 81 81

Dane SEWIK stan na dzień 22.05.2019 r.

Jednocześnie informuję, że w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji brak jest informacji szczegółowej 
o przyczynach braku uprawnień do kierowania pojazdami.

Ad 3.
Zgodnie z przyjętymi założeniami wartość oczekiwana średniodobowej liczby policjantów ruchu drogowego 
kierowanych bezpośrednio do służby na drodze powinna wynosić co najmniej 4 000. Należy podkreślić, 
że zgodnie ze stanem kadrowym na dzień 1 stycznia 2019 r. liczba wszystkich policjantów kierowanych 
do służby na drodze wynosi 7 780.



W I kwartale 2019 r. średnio na dobę do służby na drodze kierowano 4 348 policjantów ruchu drogowego, 
co zdecydowanie przekroczyło wartość planowaną. Dla porównania w latach ubiegłych, tj. 2017 i 2018 
średnia za cały rok wyniosła odpowiednio 4 112 i 4 182 policjantów.
Na uwagę zasługuje również fakt, iż podczas ogólnokrajowych działań realizowanych na podstawie 
zatwierdzonego przez kierownictwo polskiej Policji Planu działań kontrolno-prewencyjnych na rzecz 
bezpieczeństwa ruchu drogowego w 2019 roku średnia liczba policjantów ruchu drogowego skierowanych 
do służby na drodze jest jeszcze wyższa, tj. około 5 000.

Ad 4.
Według stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. na wyposażeniu Policji znajdują się:
- 872 sztuki radarowych mierników prędkości (w tym 6 sztuk mierników z rejestracją obrazu),
- 1068 sztuk laserowych mierników prędkości (w tym 432 sztuki mierników z rejestracją obrazu),
- 545 sztuk wideorejestratorów.
W bieżącym roku planowany jest zakup 31 sztuk radiowozów nieoznakowanych z wideorejestratorami oraz 
około 90 sztuk laserowych mierników prędkości z rejestracją obrazu.
Jednocześnie pragnę poinformować, że urządzenia do kontroli prędkości na drogach, nabywane są przez 
Policję sukcesywnie w miarę przyznawanych środków finansowych, a także w ramach europejskich 
projektów finansowych.

Ad 5.
Działania w zakresie zarządzania ruchem na drogach wykonuje organ zarządzający ruchem, właściwy dla 
drogi danej kategorii. Organy te określa art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.) zgodnie z którym:
- Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) zarządza ruchem na drogach krajowych,
- marszałek województwa zarządza ruchem na drogach wojewódzkich,
- starosta zarządza ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
Kompetencje wymienionych organów (GDDKiA, marszałka województwa oraz starosty) nie obejmują 
zarządzania ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu.
Organem zarządzającym ruchem na drogach publicznych położonych w miastach na prawach powiatu, 
z wyjątkiem autostrad i dróg ekspresowych – na podstawie przywołanych wyżej przepisów – jest prezydent 
miasta.
Organ zarządzający ruchem, zgodnie z przepisami § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz 
wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), zatwierdza organizację ruchu 
– sposób umieszczania znaków pionowych, poziomych i sygnałów drogowych – na podstawie projektu 
organizacji ruchu.
Należy również podkreślić, że w myśl przepisów § 11 przywołanego wyżej rozporządzenia z dnia 
23 września 2003 r. organizację ruchu, w szczególności zadania techniczne polegające na umieszczaniu 
i utrzymaniu znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz 
urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, realizuje na własny koszt zarząd drogi.
Natomiast, wymagania techniczne i zasady umieszczania na drogach znaków drogowych określają przepisy 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 
technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 
i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. poz. 2181, z późn. zm.).
Zgodnie z przepisami § 12 ust. 3 wymienionego wyżej rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r., jeżeli 
organizacja ruchu ma charakter stały, organ zarządzający ruchem, w terminie do 14 dni od dnia 
wprowadzenia organizacji ruchu, przeprowadza kontrolę wykonania zadań technicznych wynikających 
z realizacji projektu organizacji ruchu.
Natomiast, niezależnie od kontroli wykonania zadań technicznych wynikających z realizacji projektu 
organizacji ruchu, na podstawie § 12 ust. 5 rozporządzenia z dnia 23 września 2003 r., organ zarządzający 
ruchem przeprowadza co najmniej raz na 6 miesięcy kontrolę prawidłowości zastosowania, wykonania, 
funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń 
sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego umieszczonych na drogach jemu 
podległych.

W razie stwierdzenia nieprawidłowości organ zarządzający ruchem może żądać od jednostki 
odpowiedzialnej za utrzymanie, w szczególności:
- wymiany zniszczonych lub uszkodzonych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń 

sygnalizacji dźwiękowej oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- naprawy wadliwie działających urządzeń sygnalizacji świetlnej lub dźwiękowej,
- umieszczenia znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji świetlnej, urządzeń sygnalizacji dźwiękowej oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu w miejscach zgodnych z zatwierdzoną organizacją ruchu.



Przywołane wyżej przepisy, określając minimalną częstotliwość kontroli, dają organom zarządzającym 
ruchem na drogach możliwości prowadzenia częstszych kontroli prawidłowości zastosowania, wykonania, 
funkcjonowania i utrzymania wszystkich znaków drogowych, w zależności od potrzeb i możliwości organu 
zarządzającego ruchem, gęstości sieci dróg itp.
Wobec powyższego decyzję w zakresie częstotliwości prowadzonych kontroli organizacji ruchu podejmuje 
organ zarządzający ruchem właściwy dla danej drogi.

Ad 6.
Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego nieustannie kieruje swój wysiłek w działania mające 
na celu poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego w tym pieszych.
Obok stale prowadzonych działań edukacyjnych, w tym kampanii i akcji skierowanych do seniorów, 
podejmowane są także działania inżynieryjne.    
Przykładem takich działań jest opracowanie i zatwierdzenie przez Ministra Infrastruktury w 2018 roku 
wytycznych prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych. Wytyczne te będą rekomendowane wszystkim 
zarządcom dróg i ulic, zarządcom oświetlenia, projektantom drogowym i oświetleniowym, inwestorom 
i wykonawcom do stosowania jako standard w zakresie przygotowania inwestycji, budowy, przebudowy, 
remontu oraz utrzymania dróg.
Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych zostały opracowane przez Krajową Radę 
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, we współpracy ze środowiskiem naukowców.
Wytyczne organizacji bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść 
dla pieszych podzielono na dwie części:
- wytyczne dotyczące prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych - raport z przeprowadzonych studiów 

i analiz,
- wytyczne dotyczące prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych.

Ad 7.
W podstawie programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół są zawarte treści 
umożliwiające przygotowanie ucznia szkoły podstawowej do ubiegania się o wydanie karty rowerowej. 
Zajęcia dla uczniów tych szkół prowadzą nauczyciele posiadający kwalifikacje określone w art. 9 ustawy 
z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967, z późn. zm.).
Dyrektor szkoły może zawrzeć porozumienie z wojewódzkim ośrodkiem ruchu drogowego lub ośrodkiem
szkolenia kierowców posiadającym poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań
o nieodpłatnym uczestnictwie uczniów w zajęciach organizowanych przez ten ośrodek dla osób
ubiegających się o wydanie karty rowerowej.
Na podstawie art. 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 341, z późn. zm.) zostało wydane rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie uzyskiwania karty rowerowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 512), które 
dokładnie określa:
- wymagania oraz sposób organizacji zajęć dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej,
- ubiegających się o wydanie karty rowerowej,
- tryb i warunki przeprowadzania egzaminu w zakresie karty rowerowej,
- kwalifikacje osób prowadzących zajęcia dla osób niebędących uczniami szkoły podstawowej,
- wzór karty rowerowej.

Ad 8.
Realizowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) projekt Krajowy System 
Zarządzania Ruchem Drogowym na sieci TENT – Etap 1 jest priorytetowym przedsięwzięciem GDDKiA oraz 
największym tego typu projektem w Europie. Przedmiotem projektu jest budowa i wdrożenie jednolitego, 
zintegrowanego systemu umożliwiającego uruchomienie usług ITS o największym znaczeniu dla kierowców. 
System umożliwi dynamiczne zarządzanie ruchem w celu poprawy bezpieczeństwa oraz zwiększenia 
płynności transportu drogowego w najważniejszych korytarzach transportowych zarządzanych przez 
GDDKiA. Jego rezultaty na wiele lat wpłyną na to, w jaki sposób użytkownicy dróg w Polsce będą 
informowani o warunkach ruchu i sytuacji na drodze.
Jednocześnie informuję, że w ramach Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem Drogowym powstaną 
całodobowe centra zarządzania ruchem – w Warszawie utworzone będzie Krajowe Centrum Zarządzania 
Ruchem, z kolei Regionalne Centra Zarządzania Ruchem powstaną odpowiednio w Gdańsku, Łodzi, 
Katowicach oraz we Wrocławiu. Zainstalowanych zostanie wiele urządzeń do automatycznego zbierania 
informacji, następnie do ich prezentowania na drodze. Powstanie nowoczesna sieć łączności umożliwiająca 
przenoszenie dużej liczby danych w czasie rzeczywistym wraz z zapleczem do przetwarzania danych.
Z uwagi na znaczenie projektu dla zmiany jakościowej funkcjonowania systemu transportowego w Polsce, 
a także mając na uwadze, że jest to pierwszy w Polsce tak duży i złożony projekt z zakresu systemów 
zarządzania ruchem, jest on realizowany przez GDDKiA w ścisłej współpracy z Ministerstwem Infrastruktury, 
Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju, a także w koordynacji z Agencją Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci 



(INEA), która reprezentuje Komisję Europejską. Powyższe działania służą zminimalizowaniu ryzyk 
występujących we wdrażaniu tego typu projektów oraz uniknięciu potencjalnych błędów w toku jego 
realizacji.
Projekt KSZRD na sieci TEN-T – Etap 1 zostanie zrealizowany przez pięciu wykonawców wybranych 
w dwóch postępowaniach przetargowych na prace wdrożeniowe. Obecnie prowadzone są postępowania 
przetargowe:
- na realizację Centralnego Projektu Wdrożeniowego (ponowny przetarg opublikowany w dniu 28 marca 

2019 r.), termin otwarcia ofert to 29 maja 2019 r.,
- na realizację 4 Regionalnych Projektów Wdrożeniowych; termin otwarcia ofert to 28 maja 2019 r.

W nawiązaniu do powyższej informacji należy dodać, że pierwotnie ogłoszone postępowanie przetargowe 
w dniu 17 października 2018 r. z terminem otwarcia ofert na 20 lutego 2019 r. na realizację Centralnego 
Projektu Wdrożeniowego zostało unieważnione. Przyczyną unieważnienia było znaczne przekroczenie 
wartości kosztorysu przez złożoną ofertę kwoty, którą GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Na realizację zamówienia przewidziano 200 085 008,97 zł, a jedyna oferta złożona 
w postępowaniu opiewała na kwotę 372 259 500,00 zł. 

W związku z sygnałami płynącymi z rynku wykonawców ubiegających się o pozyskanie zamówień w ramach 
projektu KSZRD, które zostały wyrażone w licznych pytaniach do treści SIWZ-ów, wnioskach o zmiany 
treści, czy podnoszonych w treści środków odwoławczych w toku postępowań przetargowych – GDDKiA 
wprowadziła zmiany w dokumentacji przetargowej na Centralny Projekt Wdrożeniowy KSZRD, które 
polegają na zrównoważeniu podziału ryzyka oraz na nowych zasadach odpowiedzialności kontraktowej 
i są wyjściem naprzeciw oczekiwaniom branży ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych). Zmiany 
te są konsekwencją głosów płynących z rynku wykonawców ubiegających się o pozyskanie zamówień 
w ramach projektu Krajowego Systemu Zarządzania Ruchem. Zostały one wyrażone w licznych pytaniach 
do treści SIWZ, wnioskach o zmiany treści, czy podnoszonych w treści środków odwoławczych, w toku 
postępowań przetargowych. Wprowadzenie powyższych zmian implikowało wydłużenie realizacji procedury 
przetargowej dotyczącej ww. zadania. Tego rodzaju zmiany zostały również wprowadzone w postępowaniu 
przetargowym na Regionalne Projekty Wdrożeniowe KSZRD. Zmiany dotyczą głównie zagadnień podziału 
ryzyka, zasad odpowiedzialności kontraktowej, wysokości kar umownych, czy optymalizacji części wymagań 
technicznych.

Należy dodać, że GDDKiA dokłada starań dla skutecznej realizacji działań dotyczących projektu. Projekt 
został podzielony na części, które będą obsługiwane przez poszczególne jednostki GDDKiA (Oddziały), tak 
aby współpraca z Wykonawcami był jak najbardziej efektywna. Całość koordynowana jest też przez zespół 
Kierownika projektu. GDDKiA wspierana jest też przez głównego inżyniera kontraktu, który będzie trzymał 
piecze nad jakością prowadzonych prac oraz współpracował nadzorami inwestorskim właściwymi dla 
poszczególnych regionalnych obszarów wdrożenia systemu. Projekt obejmuje znaczną sieć drogową, 
bo ponad 1 tys. km dróg szybkiego ruchu, ale co ważniejsze, z systemem centralnym, który powstanie 
poprzez projekt Krajowy System Zarządzania Ruchem Drogowym (KSZRD), będą integrowane wszystkie 
istniejące i planowane elementy systemu zarządzania ruchem należące do GDDKiA. Z tego względu 
konieczne było takie przygotowanie projektu, aby w jak najlepszym stopniu była możliwa jego dalsza 
rozbudowa i doskonalenie. Wymagało to dużego nakładu prac przygotowawczych, w szczególności 
standaryzujących poszczególne elementy systemu i jego funkcje. Wykonanie tych prac było kluczowe 
bo umożliwiło zamawianie poszczególnych jego części u różnych wykonawców. Dzięki temu GDDKiA 
zyskała pewność, że nie jest uzależniona od jednego dostawcy. Jednocześnie podkreślam, że Krajowy 
System Zarządzania Ruchem to największy tego rodzaju projekt ITS w Europie, dlatego z uwagi na jego 
skalę postępowania przetargowe na budowę, utrzymanie oraz rozwój jego poszczególnych modułów 
są procesem skomplikowanym i długotrwałym.

Z wyrazami szacunku,

Dokument podpisany elektronicznie przez:

z upoważnienia Ministra Infrastruktury
Rafał Weber

Sekretarz Stanu
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