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Warszawa, dnia 01 marca 2020 r.

Znak sprawy: DTD-4.054.1.2020.
Szanowny Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
w związku z pismem z dnia 21 stycznia 2020 r., znak BPS/043-03-58/20, przy którym przekazano
oświadczenie złożone przez Pana senatora Roberta Dowhana podczas 3. posiedzenia Senatu RP w dniu 17
stycznia 2020 r. przedstawiam następujące informacje.
Warunki dopuszczenia pojazdów do ruchu drogowego, w tym w szczególności warunki techniczne tych
pojazdów, określają przepisy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 110) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia
2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia
(Dz. U. z 2016 r. poz. 2022, z późn. zm.), a w szczególności w stosunku do świateł kierunkowskazów
§ 12 ust. 1 pkt. 3 oraz koloru i umiejscowienia świateł § 2 załącznik nr 6 Lp. 3, w których zawarte są
wymagania oparte na europejskich wymaganiach homologacyjnych.
Pojazdy rejestrowane na terytorium Europy posiadają światła kierunkowskazów w kolorze żółtym
samochodowym w odróżnieniu od świateł hamowania, pozycyjnych i przeciwmgielnych tylnych,
w których jest wykorzystany kolor czerwony. Wyróżnienie świateł kierunkowskazów innym kolorem
zostało podyktowane względami bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Manewr związany ze zmianą
kierunku jazdy uchodzi za jeden z najbardziej niebezpiecznych manewrów wykonywanych na drodze,
dlatego też do sygnalizacji tego manewru w oświetleniu pojazdów wybrano inny kolor. Jednocześnie
należy zauważyć, że kierowcy poruszający się po europejskich drogach są przyzwyczajeni, że kolor
żółty samochodowy oznacza zmianę kierunku jazdy, a nie kolor czerwony, co mogłoby w konsekwencji
prowadzić do pogorszenia bezpieczeństwa na drogach.
Mając na uwadze powyższe, Ministerstwo Infrastruktury nie planuje prac legislacyjnych mających
na celu wprowadzenie na terytorium RP możliwości dopuszczenia do ruchu pojazdów wyposażonych
w czerwone światła kierunkowskazów.
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