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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, dnia 17 października 2019 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

(druk nr 1325) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa zmierza do rozwiązania dwóch istotnych problemów związanych z rozwojem 

sieci drogowej i rosnącym natężeniem ruchu drogowego. 

Pierwsza kwestia to zapewnienie szybkiego przejazdu służb ratowniczych 

podejmujących działania ratunkowe w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego, a druga 

– zmniejszenie zatorów drogowych poprzez wprowadzenie jednolitych zasad wykonywania 

manewru zmiany pasa ruchu, jeżeli na jezdni z co najmniej dwoma pasami ruchu w jednym 

kierunku kontynuowanie jazdy jednym z pasów jest niemożliwe. 

W dotychczasowym stanie prawnym, zgodnie z art. 9 Prawa o ruchu drogowym, 

uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu 

uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie 

potrzeby zatrzymanie się. 

Nieułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu stanowi wykroczenie z art. 97 

Kodeksu wykroczeń, a jeżeli zachowanie takie spowoduje zagrożenie bezpieczeństwa w 

ruchu drogowym, także wykroczenie z art. 86 § 1 tego Kodeksu. 

W noweli zaproponowano, aby do art. 9 Prawa o ruchu drogowym dodać ust. 2–4, 

regulujące zasady tworzenia tzw. „korytarza życia” umożliwiającego sprawne poruszanie się 

pojazdu uprzywilejowanego na wypadek zatoru drogowego. 
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W warunkach zwiększonego natężenia ruchu pojazdów utrudniającego swobodny 

przejazd pojazdu uprzywilejowanego w celu umożliwienia swobodnego przejazdu tego 

pojazdu: 

1) na jezdni z dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem 

poruszający się lewym pasem ruchu będzie obowiązany usunąć się z drogi przejazdu 

pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa ruchu, 

a kierujący pojazdem poruszający się prawym pasem ruchu będzie obowiązany usunąć 

się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej prawej 

krawędzi pasa ruchu; 

2) na jezdni z więcej niż dwoma pasami ruchu w tym samym kierunku kierujący pojazdem 

poruszający się skrajnym lewym pasem ruchu będzie obowiązany usunąć się z drogi 

przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie jak najbliżej lewej krawędzi pasa 

ruchu, a kierujący pojazdami poruszający się pozostałymi pasami ruchu bedą 

obowiązani usunąć się z drogi przejazdu pojazdu uprzywilejowanego przez zjechanie 

jak najbliżej prawej krawędzi pasów ruchu. 

Kierujący pojazdem innym niż uprzywilejowany nie będzie mógł korzystać z drogi 

przejazdu pojazdu uprzywilejowanego utworzonej w wyżej opisany sposób. 

W art. 22 ust. 4a i 4b Prawa o ruchu drogowym uregulowano zasady zachowania się 

kierujących pojazdami wykonujących manewr zmiany pasa ruchu, jeżeli na jezdni z co 

najmniej dwoma pasami ruchu w jednym kierunku, co najmniej jeden z pasów kończy się. 

W warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż jednym pasem 

ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość kontynuacji 

jazdy pasem ruchu z powodu wystąpienia przeszkody na tym pasie lub jego zanikania, 

kierujący pojazdem poruszający się sąsiednim pasem będzie obowiązany bezpośrednio przed 

miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania pasa ruchu umożliwić jednemu 

pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów, znajdującym się na takim pasie, zmianę tego 

pasa na sąsiedni, którym istnieje możliwość kontynuacji jazdy. 

Z kolei w warunkach znacznego zmniejszenia prędkości na jezdni z więcej niż dwoma 

pasami ruchu w tym samym kierunku jazdy, w przypadku gdy nie istnieje możliwość 

kontynuacji jazdy dwoma pasami ruchu z powodu przeszkód na tych pasach lub ich 

zanikania, jeżeli pomiędzy tymi pasami znajduje się jeden pas ruchu, którym istnieje 

możliwość kontynuacji jazdy, kierujący pojazdem poruszający się tym pasem będzie 
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obowiązany bezpośrednio przed miejscem wystąpienia przeszkody lub miejscem zanikania 

pasów ruchu umożliwić zmianę pasa jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z 

prawej strony, a następnie jednemu pojazdowi lub jednemu zespołowi pojazdów z lewej 

strony. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 86. posiedzeniu w dniu 16 października br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 3828, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 16 

września 2019 r.).  

Projekt ustawy skierowany został do I czytania w Komisji Infrastruktury. Nie był on 

przedmiotem istotnych zmian.  

Po przeprowadzeniu II czytania na posiedzeniu Sejmu, niezwłocznie przystąpiono do III 

czytania.  

 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 
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