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

Szanowny Panie Ministrze! 
Od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej zrealizowano dużo ważnych dla rozwoju kraju inwe-

stycji. Duża ich liczba dotyczyła zmodernizowania już istniejącej infrastruktury drogowej i wybudowania 
nowej. Obok oczywistych korzyści owe działania polepszają wizerunek Polski w Europie i na świecie. 

Lista pozytywnych aspektów rozwoju jest bardzo długa i zawiera wiele ważnych pozycji. Cieszy fakt, iż 
granica Schengen została niejako zatarta nie tylko z powodu zniesienia uciążliwej kontroli, ale również po-
lepszenia jakości jazdy. Polskie drogi stały się tak samo komfortowe jak niemieckie, francuskie czy brytyj-
skie. Tym bardziej smuci fakt, iż takim samym stwierdzeniem nie do końca można się posłużyć, jeśli chodzi 
o krajobraz, jaki towarzyszy kierowcom w czasie jazdy po polskich drogach. 

Od początku lat dziewięćdziesiątych wraz z rozwojem rynku reklamy pojawiają się w obrębie polskich 
dróg różnego rodzaju billboardy reklamowe. Ich liczba co roku rośnie. Badania marketingowe dotyczące ich 
skuteczności nie są mi znane, natomiast coraz częściej pojawiają się opinie negatywne. Po pierwsze, ujemnie 
wpływają na bezpieczeństwo na drogach. Szczególnie w okresie zimowym, kiedy widoczność jest znacznie 
ograniczona z powodu warunków atmosferycznych, rozpraszają kierowców, niejednokrotnie przyczyniając 
się do powodowania wypadków. Po drugie, liczba reklam przy drogach w znacznym stopniu ogranicza czy-
telność ważnych znaków drogowych i tablic informacyjnych, co powoduje duże utrudnienie w ruchu. Po 
trzecie, wpływają ujemnie na jakość polskiego krajobrazu – szpecą go. Polska może poszczycić się dużą róż-
norodnością ukształtowania terenu oraz flory, które dzięki rozbudowanej infrastrukturze powinny stać się 
wizytówką Polski równie ważną, jak czyste ulice i dworce. Duża liczba billboardów przy drogach, które 
w dużej części nie posiadają charakteru informacyjnego tylko reklamowy, godzi w estetykę i obraz Polski. 

Do tej pory nie zostały ustanowione żadne przepisy dotyczące ich liczby czy wręcz zakazujące stawiania 
coraz to większej liczby billboardów. Z uwagi na obecną dyskusję na temat bezpieczeństwa drogowego, jak 
i kształtowania polskiej marki za granicą, uważam, że temat ten jest wart uwagi. W związku z powyższym 
zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie stanowiska w tej sprawie i ewentualnych planów 
ustawodawczych dotyczących tej materii. 

Z poważaniem 
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