
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 80. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 sierpnia 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak oraz do pełniącego obowiąz-

ki generalnego dyrektora dróg krajowych i autostrad Tomasza Rudnickiego 

Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Dyrektorze! 

Najwyższym priorytetem dla Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz GDDKiA powinno być zapew-

nienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na autostradach i drogach ekspresowych. Powinno się to wiązać 

zarówno z koniecznością zabezpieczenia pasów ruchu drogowego, jak i z zapewnieniem służbom ratowni-

czym dostępu dojazdu na wyżej wymienione drogi. Niestety, jak możemy zaobserwować na podstawie wyda-

rzeń na autostradzie A2 odcinek w gminie Świnice Warckie (województwo łódzkie, powiat łęczycki), wy-

znaczone cele nie zawsze pokrywają się z podjętymi działaniami przez instytucje odpowiedzialne za drogi. 

Problem, z którym borykają się strażacy z OSP w Świnicach Warckich, trwa już od kilku lat. Mimo mojej 

wcześniejszej interwencji (oświadczenie z dnia 2 lutego 2014 r.) nic w tej kwestii się nie zmieniło. Przepro-

wadzone postępowania wyjaśniające przez oddziały GDDKiA w Poznaniu i w Łodzi niczego nie wyjaśniają, 

a tym bardziej nie rozwiązują problemu. 

Problem wjazdu alarmowego na odcinku autostrady A2 Stryków – Konin na 310 + 00 km drogi jest poru-

szany od 2013 r. Na początku 2013 r. w tej sprawie interweniował w GDDKiA w Warszawie komendant 

OSP Świnice Warckie. Należy nadmienić, że OSP w Świnicach Warckich znajduje się w Krajowym Syste-

mie Ratowniczo-Gaśniczym. Kolejnym organem podejmującym interwencję był komendant Państwowej 

Straży Pożarnej w Łęczycy sygnalizujący o nieprawidłowościach komendantowi Wojewódzkiej Państwowej 

Straży Pożarnej w Łodzi. Niestety podjęte w drodze formalnej działania nie przyniosły oczekiwanych skut-

ków. W styczniu 2014 r. sprawą zainteresowały się media i opublikowały reportaż o przedmiotowym odcinku 

drogi w „Telekurierze” oraz w „Łódzkich Wiadomościach Dnia”. Mimo dużego zainteresowania mediów 

oraz przeprowadzanych dyskusji nic się nie zmieniło do dnia dzisiejszego. 

Ostatni tragiczny wypadek (22 lipca 2015 r.) na przedmiotowym odcinku drogi, w którym odnotowano 

dwie ofiary śmiertelne (dwoje małych dzieci), przyczynił się do podjęcia nowych działań w celu zmiany za-

stosowanych tam zabezpieczeń. Sprawą ponownie zainteresowały się również media o zasięgu ogólnokrajo-

wym. Wszyscy zgodnie potwierdzają, że zabezpieczenia w postaci barierek na wyżej wymienionym odcinku 

autostrady muszą być zainstalowane. Kwestia sporna dotyczy tego, jakiego typu powinny to być barierki. 

Obecnie zamontowane są barierki ze stałym montażem oraz śrubami z łebkami kulistymi, których w żaden 

sposób nie można szybko zdemontować. Czas, jaki jest potrzebny na demontaż tych barier, wynosi około 

dwudziestu minut. Jedyną szybką metodą na ich zdemontowanie jest ich rozcinanie, czyli całkowite znisz-

czenie. Komendant OSP Świnice Warckie już niejednokrotnie podejmował decyzję o rozcięciu zabezpieczeń 

w celu skrócenia czasu dojazdu do wypadku, po czym musiał składać obszerne wyjaśnienia przed organami 

ścigania co do tego, dlaczego podjął taką a nie inną decyzję. Uważam, że to jest absurd, by tłumaczyć się 

z szybkiej i sprawnej akcji ratunkowej, w której każda minuta jest bardzo znacząca i istotna w kwestii ochro-

ny życia ludzkiego. 

Zgodnie z regulacjami zawartymi w §159 ust. 1 rozporządzenia ministra transportu i gospodarki morskiej 

z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie, „na drodze klasy A lub S, w rejonie wyznaczonych przejazdów drogowych, w zależności od 

potrzeb służb ratowniczych lub jednostek utrzymania dróg, powinny być zapewnione wjazdy awaryjne 

z drogi krzyżującej się na każdą jezdnię z tych dróg”. Zgodnie z ust. 4 przedmiotowego rozporządzenia „na 

wjeździe awaryjnym, w miejscu połączenia z jezdnią drogi klasy A lub S, nie powinny znajdować się żadne 

obiekty i urządzenia, z wyjątkiem barier o łatworozbieralnej konstrukcji”. Są zatem prawne przesłanki do 

tego, by na przedmiotowym odcinku drogi zamontować bariery o łatworozbieralnej konstrukcji, których 

słupki podtrzymujące umieszczone są w specjalnych tunelach, a poprzeczne barierki zabezpieczone są klina-

mi umożliwiającymi bardzo szybki demontaż. Ułatwienie wjazdu OSP w Świnicach Warckich na autostradę 

pozwoli zdecydowanie skrócić czas dojazdu do zdarzenia, a co za tym idzie realizację celu, którym jest 

ochrona życia, zdrowia, mienia lub środowiska. W 2015 r. na wyżej wymienionym odcinku drogi doszło do 

czterech zdarzeń, które zabezpieczała jednostka OSP Świnice Warckie. 



Szanowna Pani Minister! Szanowny Panie Dyrektorze! 

Kiedy i jakie działania zostaną podjęte, by jak najszybciej na przedmiotowym odcinku drogi Stryków – 

Konin na 310 + 00 km (Świnice Warckie) zamontować barierki o łatworozbieralnej konstrukcji, umożliwia-

jące szybki dojazd służb ratowniczych do miejsc zdarzeń w celu ich zabezpieczenia? 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

 


