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Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Okres zimowy to czas, kiedy na drogach panują szczególnie niebezpieczne warunki jazdy. Mam tu na 
względzie nie tylko uwarunkowania atmosferyczne, lecz również zagrożenia powodowane przez kierowców, 
którzy wyjeżdżają w trasę nieodśnieżonym pojazdem. W ostatnich latach coraz więcej uwagi poświęca się 
problematyce odpowiedniego przygotowania samochodu do jazdy w warunkach zimowych i wskazuje choć-
by na konieczność wyczyszczenia świateł i szyb oraz usunięcia śniegu z pojazdu. Można też usłyszeć o przy-
padkach, kiedy kierowca został ukarany mandatem za jazdę nieodśnieżonym autem. Sygnały tego rodzaju 
pozwalają stopniowo budować powszechną świadomość w tym obszarze. 

Niemniej jednak trzeba zaznaczyć, że przepisy prawa nie przewidują odrębnego unormowania, które od-
nosiłoby się wprost do opisanego zagadnienia jazdy nieodśnieżonym pojazdem. Dlatego też policja podczas 
wystawiania mandatu musi w takim przypadku posiłkować się ogólnym brzmieniem artykułu 66 usta-
wy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Przepis ten wskazuje między innymi, że „pojazd 
uczestniczący w ruchu ma być tak (…) utrzymany, aby korzystanie z niego: nie zagrażało bezpieczeństwu 
osób nim jadących lub innych uczestników ruchu (…), zapewniało dostateczne pole widzenia kierowcy”. 

Ogólne brzmienie zapisu artykułu 66 znajduje swoje uzasadnienie ze względu na zamiar objęcia zakresem 
tej normy jak najszerszej grupy przypadków. Równocześnie jednak wysoki poziom ogólności tego artykułu 
powoduje niepewność co do tego, które konkretnie czyny stanowią jego naruszenie (dla przykładu, kierowcy 
ukarani mandatem za jazdę nieodśnieżonym autem zwracają uwagę, że przecież żaden przepis nie zabrania 
tego wprost). Dlatego też warto rozważyć, czy w tym przypadku nie byłoby zasadne konkretne wskazanie 
tego rodzaju wykroczenia. Rozwiązanie to wzmocniłoby funkcję prewencyjną prawa poprzez budowanie 
wśród kierowców odpowiednich nawyków i świadomości w zakresie bezpiecznego użytkowania pojazdów 
w warunkach zimowych. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




