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Projekt zmian w zarzàdzaniu ruchem 
W drugiej po∏owie paêdziernika tego roku resort transportu skierowa∏ do konsultacji

spo∏ecznych projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz 
o zmianie innych ustaw. Projekt zawiera szereg proponowanych zmian przepisów, 

które majà pos∏u˝yç: poprawie bezpieczeƒstwa ruchu drogowego, uproszczeniu 
procedur administracyjnych w sprawach zwiàzanych z ruchem drogowym i transportem,

poprawie efektywnoÊci dzia∏ania administracji publicznej oraz likwidacji istniejàcych 
luk w przepisach, w tym dotyczàcych wdro˝eƒ unijnych regulacji, 

w zakresie brd, ruchu drogowego i transportu.

Z asadnicze w przypadku drogownictwa za∏o˝enia pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogo-
wym oraz o zmianie innych ustaw dotyczà nowych

unormowaƒ w zakresie zarzàdzania ruchem. Dotychczas
funkcjonujàce rozwiàzanie wprowadzono w 1999 roku wraz
z przeprowadzonà reformà administracji publicznej. Opiera
si´ ono na liniowym modelu zarzàdzania ruchem, które
w podstawowym kszta∏cie (z wyjàtkiem dróg gminnych i dróg
wszystkich kategorii w miastach na prawach powiatu) pokry-
wa si´ z modelem zarzàdzania drogami. Resort transportu
potrzeb´ zmian w zakresie zarzàdzania ruchem argumentuje
tym, i˝ istniejàce rozwiàzanie jest nieefektywne: „... wiele
oÊrodków decyzyjnych na tym samym obszarze utrudnia
w skali gminy, powiatu lub województwa prowadzenie spójnej
polityki transportowej oraz efektywnà organizacj´ ruchu,
szybko reagujàcà na zmieniajàce si´ warunki ruchu oraz lo-
kalne potrzeby spo∏eczne”. 

W projekcie nowelizacji zaproponowano nast´pujàcy spo-
sób podzia∏u kompetencji:
■ na drogach krajowych ze wzgl´du na ich szczególne znacze-

nie dla ruchu tranzytowego ruchem zarzàdza∏by, tak jak do-
tychczas Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad,

■ na wszystkich drogach publicznych po∏o˝onych w mieÊcie
na prawach powiatu, tak jak dotychczas ruchem zarzàdza∏-
by prezydent miasta,

■ na pozosta∏ych drogach (wojewódzkie, powiatowe i gmin-
ne) zarzàdzanie ruchem przesz∏oby do kompetencji mar-
sza∏ka województwa.
Przyj´cie tego wariantu zak∏ada roczne vacatio legis,

umo˝liwiajàce prawid∏owe przekazanie dotychczasowych
obowiàzków marsza∏kowi – nowe rozwiàzanie wesz∏oby w ˝y-
cie 1 stycznia 2008 roku. W uzasadnieniu zmian resort trans-
portu podaje, ˝e wprowadzenie takiego rozwiàzania w skali
kraju przyniesie znaczne oszcz´dnoÊci, wynikajàce z likwida-
cji w powiatach stanowisk pracy zawiàzanych z zarzàdzaniem
ruchem. Ministerstwo Transportu nie posiada jednak informa-
cji o liczbie takich etatów w powiatach.

Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym
oraz o zmianie innych ustaw przewiduje przekazanie dotych-
czasowych obowiàzków ministra w∏aÊciwego do spraw trans-
portu w zakresie nadzoru nad zarzàdzaniem ruchem na dro-

gach krajowych do G∏ównego Inspektora Transportu Drogo-
wego, co – jak twierdzà twórcy projektu ustawy – ma s∏u˝yç
poprawie efektywnoÊci dzia∏aƒ administracji rzàdowej. Uza-
sadniane jest to tym, i˝ Ministerstwo Transportu nie posiada-
jàc swoich jednostek terenowych nie mo˝e prawid∏owo wype∏-
niaç tego obowiàzku. 

NowoÊcià w planowanych przepisach ustawy Prawo o ru-
chu drogowym jest obligatoryjne wprowadzenie w projekto-
waniu organizacji ruchu instytucji audytu i adytora. 

Organizacje, z którymi konsultowany jest projekt ustawy,
zwracajà uwag´, ˝e przekazanie marsza∏kowi zarzàdzania
ruchem oraz zatwierdzania projektów organizacji ruchu nie-
sie szereg zagro˝eƒ.

Krajowa Rada Zarzàdców Dróg Powiatowych w swoim sta-
nowisku – przekazanym do Polskiego Kongresu Drogowego
jako instytucji gromadzàcej opinie na temat projektu cz∏on-
ków tego stowarzyszenia – zwraca uwag´, ˝e w pasie dróg
powiatowych wykonuje si´ wiele niewielkich robót (cz´sto
trwajàcych zaledwie jeden dzieƒ, jak budowa i naprawa zjaz-
dów, wykonanie przy∏àczeƒ itp.). Wymagajà one projektów
tymczasowej organizacji ruchu. Po zmianie przepisów wszyst-
kie projekty b´dzie zatwierdza∏ marsza∏ek po uprzednim za-
opiniowaniu przez audytora. Taka procedura wyd∏u˝y czas
wykonania prac oraz koszt ich realizacji. JednoczeÊnie KRZDP
uwa˝a za zasadne zatwierdzanie przez marsza∏ka projektów
sta∏ej organizacji ruchu. Przekazanie zaÊ marsza∏kowi upraw-
nieƒ zarzàdzania ruchem nie pokrywa si´ z kompetencjami
zarzàdcy drogi. Forma zatem nakazowa w realizacji zarzà-
dzania ruchem przez marsza∏ka powinna byç po∏àczona z fi-
nansowaniem. Zdaniem KRZDP na wprowadzenie tych prze-
pisów powinny byç wydzielone Êrodki finansowe potrzebne na
przyk∏ad na przeszkolenie odpowiedniej iloÊci audytorów.
RównoczeÊnie w swojej opinii organizacja dyrektorów jedno-
stek powiatowych zastrzega, ˝e likwidacja stanowisk w powie-
cie nie przyniesie znaczàcych oszcz´dnoÊci finansowych. Do-
tychczas tymi sprawami zajmuje si´ zarzàd dróg albo wydzia∏
komunikacji w starostwie, w których zwykle nie ma wydzielo-
nego odr´bnie do tych zadaƒ stanowiska, natomiast przesu-
ni´cie do urz´du marsza∏ka spraw zwiàzanych z zarzàdza-
niem ruchem spowoduje koniecznoÊç stworzenia odpowied-
niej iloÊci nowych stanowisk.
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Podobnego zdania jest Konwent Dyrektorów Zarzàdów
Dróg Wojewódzkich, który równie˝ swoje stanowisko przeka-
za∏ do Polskiego Kongresu Drogowego. Grzegorz Stech, prze-
wodniczàcy Konwentu Dyrektorów ZDW w opinii swego Êro-
dowiska równie˝ podkreÊli∏, i˝: „Wbrew twierdzeniom zawar-
tym w uzasadnieniu do projektu, zmiana kompetencji w za-
kresie zarzàdzania drogami publicznymi nie przyniesie
oszcz´dnoÊci poprzez likwidacj´ dotychczasowych etatów. Ist-
niejàce jednostki w urz´dach marsza∏kowskich sà nieprzygo-
towane do tego, by przejàç zarzàdzanie nad drogami powia-
towymi i gminnymi. Zwiàzane jest to przede wszystkim z nie-
dostatecznà liczbà pracowników wobec planowanych zmian”.

W tym stanowisku, poza zwróceniem uwagi na szereg nie-
jasnoÊci i nieprecyzyjnoÊci zapisów, podkreÊlono tak˝e brak
pe∏nego okreÊlenia funkcji audytora i jego miejsca w procesie
inwestycyjnym. Zaznaczono, ˝e: „Nale˝y w taki sposób okre-
Êliç rol´ i miejsce audytora w procesie inwestycyjnym, by sta-
nowi∏ on istotnà pomoc dla inwestora. Zasadne jest okreÊla-
nie za∏o˝enia do projektu organizacji ruchu ju˝ na etapie kon-

cepcji tak, by audytor móg∏ ingerowaç w rozwiàzania geome-
tryczne na poczàtku procesu projektowego. Zachodzi bowiem
obawa, ˝e jego uwagi do projektu organizacji ruchu mogà
powodowaç zmiany geometrii, które w koƒcowej fazie projek-
towania sà niemo˝liwe do wprowadzenia, bàdê w znaczàcy
sposób mogà wyd∏u˝yç czas realizacji zadania. Nale˝y roz-
wa˝yç, czy b´dzie wymagana opinia audytora w przypadku,
gdy osoba zatwierdzajàca projekt b´dzie posiada∏a upraw-
nienia audytora bezpieczeƒstwa ruchu drogowego”. 

Grzegorz Stech w przekazanym stanowisku podkreÊli∏, ˝e
w celu uproszczenia procedur administracyjnych w sprawach
zwiàzanych z zarzàdzaniem ruchem na drogach nale˝y roz-
wa˝yç powrót do „typowych projektów oznakowania miejsca
robót”. W tej chwili dochodzi bowiem do absurdalnych sytu-
acji, w których wykonanie, na przyk∏ad zjazdu do posesji, trwa
krócej ni˝ uzyskanie wymaganych opinii i zatwierdzenie pro-
jektu czasowej organizacji ruchu.

AGNIESZKA SERBE¡SKA

1) Stowarzyszenie KLIR wielokrotnie domaga∏o si´ jednoli-
tych regulacji w zakresie przepisów prawa o ruchu drogo-
wym tak na drogach publicznych, jak i niepublicznych,
zw∏aszcza, ˝e dla u˝ytkowników dróg nie zawsze jest ja-
sne, czy znajdujà si´ na drodze publicznej czy wewn´trz-
nej, a to z kolei skutkuje problemami w egzekwowaniu
przepisów. Proponujemy, by wprowadziç zapis „Przepisy
ustawy stosuje si´ równie˝ do ruchu odbywajàcego si´ na
ogólnie dost´pnych drogach wewn´trznych” (wprowadzo-
ny jako art. 1 ust. 2).

2) Zakres zadaƒ zarzàdzajàcego ruchem (w szczególnoÊci
sformu∏owany w projekcie art. 10b ust. 3 i 4) wyraênie roz-
dziela obowiàzki zarzàdzania ruchem i drogami. Projekt
nie jest jednak w tym zakresie konsekwentny, bowiem po-
zostawia jednoÊç obu zarzàdów na najwa˝niejszych dro-
gach (GDDKiA na drogach krajowych, marsza∏kowie na
drogach wojewódzkich i prezydenci wielkich miast na
wszystkich drogach w ich granicach zarzàdzajà zarówno
drogami, jak i ruchem), co mo˝e skutkowaç wzajemnym
wydawaniem sobie poleceƒ przez te same organy. Z kolei
pozbawienie starostów zarzàdzania ruchem na drogach
powiatowych i gminnych skutkuje wyd∏u˝eniem procedury
wszelkich zmian w organizacji ruchu na tych drogach.

3) Zarzàd SKLIR popiera ide´ wprowadzenia wymogów
(uprawnieƒ) dla osób sporzàdzajàcych projekty organizacji
ruchu oraz audytorów bezpieczeƒstwa ruchu drogowego.
Budzà jednak wàtpliwoÊci zbyt ostre naszym zdaniem wy-
magania oraz biurokratyczne procedury, gro˝àce parali-
˝em decyzyjnym oraz wyeliminowaniem ze Êrodowiska in-
˝ynierów ruchu osób z ogromnym doÊwiadczeniu, lecz nie-
spe∏niajàcych niektórych z kryteriów. W szczególnoÊci wàt-
pliwoÊci budzi (dla sporzàdzajàcych projekty) koniecznoÊç

∏àcznego spe∏nienia wymogu wykszta∏cenia drogowego
oraz studiów podyplomowych. Proponujemy, by uprawniç
do sporzàdzania projektów osoby z wy˝szym wykszta∏ce-
niem technicznym, które dodatkowo ukoƒczy∏y studium po-
dyplomowe in˝ynierii ruchu lub posiadajà pi´cioletnià
praktyk´ zawodowà w zakresie zarzàdzania lub organiza-
cji ruchu. Podobnych kwalifikacji nale˝a∏oby wymagaç od
audytorów brd (którzy dodatkowo powinni spe∏niaç wyma-
gania wymienione w art. 10e ust. 1 pkt. 3, 4, i 5 opiniowa-
nego projektu). Nale˝y równie˝ jednoznacznie wyjaÊniç,
czy posiadanie aktualnego zaÊwiadczenia „o ukoƒczeniu
kursu audytora brd” automatycznie zapewni uzyskanie wy-
maganego certyfikatu.

4) Procedura zatwierdzania projektu organizacji ruchu jest zbyt
skomplikowana. WàtpliwoÊci budzi koniecznoÊç opiniowa-
nia praktycznie wszystkich projektów (nawet tymczasowych –
np. na drodze gminnej na czas paru godzin) przez audyto-
ra brd oraz zatwierdzanie ich (poza miastami „prezydencki-
miî) „w województwie”. Zdaniem Zarzàdu SKLIR audytowi
powinny podlegaç wy∏àcznie „wi´ksze” projekty, dla których
taki wymóg ustanowi organ projekty te zatwierdzajàcy.

5) Kolejne wàtpliwoÊci budzi przekazanie nadzoru nad zarzà-
dzaniem ruchem G∏ównemu Inspektorowi Transportu Dro-
gowego, bowiem instytucja ta dotàd nie zatrudnia∏a takich
fachowców. 
Wnioskujemy, by: przewidzieç specjalny organ nadzorczy

nad zarzàdzaniem ruchem, ewentualnie – zmieniç nazw´
G∏ównego Inspektora Transportu Drogowego, tak by
uwzgl´dnia∏ równie˝ kwesti´ RUCHU, a nie tylko TRANSPOR-
TU, np. G∏ówny Inspektor Transportu i Ruchu Drogowego.

TOMASZ BOROWSKI
prezes Zarzàdu Stowarzyszenia Klub In˝ynierii Ruchu

Generalne uwagi do projektu 
Zarzàdu Stowarzyszenia Klub In˝ynierii Ruchu
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W opinii cz∏onków Polskiego Kongresu Drogowego repre-
zentujàcych Êrodowisko wielkopolskie, którzy zg∏osili uwagi
i spostrze˝enia do projektu ustawy, nale˝y wprowadziç spójny
zapis, uprawniajàcy do przygotowania projektów organizacji
ruchu przez in˝ynierów budownictwa o specjalnoÊci drogowej
uprawnionych do pe∏nienia samodzielnych funkcji w budow-
nictwie i b´dàcych cz∏onkami samorzàdu zawodowego (Izby
In˝ynierów Budownictwa). Zapis taki pozwoli na zapewnienie
w∏aÊciwej jakoÊci opracowaƒ i wyeliminuje osoby przypadko-
we, nieb´dàce aktywnymi zawodowo, a spe∏niajàce pozosta∏e
kryteria. Brak takiego zapisu pozwoli niedoÊwiadczonemu ab-
solwentowi uczelni wy˝szej, który ukoƒczy∏ studia podyplomo-
we wymagane, ale nie odby∏ jeszcze praktyki zawodowej, na
realizacj´ projektów organizacji ruchu, natomiast eliminuje
czasowo z grona uprawnionych do realizacji takich projektów
uprawnionych projektantów, którzy np. ze wzgl´du na brak
mo˝liwoÊci odbycia w∏aÊciwych studiów podyplomowych (czas,
dost´pnoÊç oferty uczelni), nie b´dà mogli takich projektów re-
alizowaç mimo posiadanego przygotowania zawodowego.
Jest to znaczàce ograniczanie kompetencji projektanta.

W zwiàzku z powy˝szym proponuje si´, aby rozwa˝yç
przyj´cie nast´pujàcych rozwiàzaƒ: 
■ Projekt organizacji ruchu mo˝e sporzàdziç osoba posiadajàca: 

1) uprawnienia do pe∏nienia samodzielnych funkcji w bu-
downictwie w zakresie drogownictwa, 

2) ukoƒczone z wynikiem pozytywnym podyplomowe stu-
dia w zakresie in˝ynierii ruchu, lub

3) uprawnienia audytora bezpieczeƒstwa ruchu drogowego, lub
4) która udokumentuje doÊwiadczenie zawodowe w in˝y-

nierii ruchu poprzez przed∏o˝enie listu referencyjnego,
˝e opracowa∏a co najmniej 3 projekty organizacji ruchu,

które uzyska∏y zatwierdzenie w∏aÊciwego organu w okre-
sie trzech ostatnich lat (proponowany zapis art. 10d).

■ Audytorem bezpieczeƒstwa ruchu drogowego jest osoba, która:
1) posiada wy˝sze wykszta∏cenie w dziedzinie drogownictwa; 
2) posiada 5 letnià wymaganà praktyk´ zawodowà w za-

kresie zarzàdzania ruchem drogowym lub 5 letnià wy-
maganà praktyk´ przy sporzàdzaniu projektów organi-
zacji ruchu od uzyskania uprawnieƒ do pe∏nienia samo-
dzielnych funkcji w budownictwie; 

3) nie by∏a karana za przest´pstwo umyÊlne;
4) zosta∏a wpisana na list´ audytorów bezpieczeƒstwa ru-

chu drogowego (proponowany zapis art. 10e).
Wpis na list´ audytorów brd powinien potwierdzaç posia-

dany w∏aÊciwy certyfikat, wi´c nie ma potrzeby powtarzania
wymogu. Ponadto nale˝y zabroniç przeprowadzania audytów
brd przez audytorów, którzy czynnie uczestniczà w zarzàdza-
niu ruchem drogowym lub reprezentujà organ albo jednostk´
zarzàdzajàcà ruchem drogowym, gdy˝ prowadzi to do stwo-
rzenia sytuacji braku obiektywnego zaj´cia stanowiska i mo-
˝e byç przyczynà zjawisk korupcyjnych. Nie powinno si´ wià-
zaç kompetencji Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych
i Autostrad w zakresie prowadzenia listy audytorów brd.
GDDKiA jako jeden ze szczebli zarzàdzania nie mo˝e byç
specjalnie uprawniany i wyró˝niany. Kompetencje te nale˝y
powierzyç innemu niezale˝nemu organowi reprezentujàcemu
Êrodowisko zawodowe. Proponuje si´ powierzenie tej kompe-
tencji Polskiemu Kongresowi Drogowemu jako Stowarzyszeniu
uznanemu i reprezentujàcemu ca∏e Êrodowisko drogowe
w Polsce.

ARTUR FOJUD 
wiceprezes Polskiego Kongresu Drogowego
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Stanowisko wypracowane po konsultacjach 
wÊród cz∏onków PKD w Êrodowisku bran˝owym w Wielkopolsce

WÊród propozycji projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu
drogowym oraz o zmianie innych ustaw znalaz∏ si´ przepis dotyczàcy
wprowadzenia powszechnie obowiàzujàcych standardów utrzymania dróg
publicznych. Zarzàdca drogi zadania te wykonuje w ramach obligatoryj-
nych, wynikajàcych z ustawy o drogach publicznych, obowiàzków utrzy-
maniowych. Dotychczas jednak prac tych nie regulujà ˝adne standardy
zapewniajàce jednolity poziom ich wykonania. Jedynie Generalna Dyrek-
cja Dróg Krajowych i Autostrad wewn´trz-
nymi rozporzàdzeniami okreÊla tryb pro-
wadzenia akcji zimowej oraz metody od-
Ênie˝ania i przeciwdzia∏ania go∏oledzi. 

Proponowany przepis wprowadza delegacj´ do wydania stosownych
regulacji rozporzàdzeniem do ustawy o drogach publicznych. NowoÊcià –
konsekwentnà w stosunku do planowanych standardów – ma byç powierze-
nie kontroli nad stanem technicznym dróg G∏ównemu Inspektorowi Trans-
portu Drogowego. Dotychczas kontrola ta nale˝a∏a wy∏àcznie do kompeten-
cji nadzoru budowlanego. W opinii resortu transportu, autora projektowa-
nych zmian, inspektorzy nadzoru budowlanego ograniczali si´ do sprawdza-
nia stanu technicznego obiektów in˝ynierskich, nie kontrolowali natomiast
stanu nawierzchni, stanu urzàdzeƒ bezpieczeƒstwa ruchu czy stanu znaków

drogowych posadowionych w pasie drogowym. OkreÊlajàc potocznie: we-
d∏ug koncepcji resortu transportu inspektorzy ITD mieliby pe∏niç funkcj´ „po-
licji utrzymaniowej”. 

Ze wzgl´du na mo˝liwoÊç kolizji projektowanych obowiàzków inspekto-
rów ITD z kompetencjami inspektorów nadzoru budowlanego rozwiàzanie to
wymaga szczegó∏owego rozpatrzenia. Dlatego resort transportu w tej chwi-
li rozwa˝a wycofanie si´ z tych zapisów. 

Wdro˝enie standardów letniego i zi-
mowego utrzymania jest potrzebne. O nie
od dawna upominajà si´ drogowcy. W to-
ku konsultacji spo∏ecznych wola stworzenia

standardów utrzymaniowych by∏a oceniona pozytywnie. Niestety, ich opra-
cowanie i wprowadzenie prawdopodobnie odwlecze si´ w czasie – przede
wszystkim ze wzgl´du na trudnoÊci w ich opracowaniu, bowiem opanowa-
nie tak skomplikowanego zakresu obowiàzków wymaga przeprowadzenia
oceny metod stosowanych przez zarzàdców dróg oraz polityk w podejÊciu
do tych obowiàzków oraz porównaƒ umo˝liwiajàcych opracowanie opty-
malnych rozwiàzaƒ. I co najwa˝niejsze – rozstrzygni´cia: z jakich êróde∏ fi-
nansowych b´dzie gwarantowane wykonanie standardowych obowiàzków
utrzymaniowych. AS

Na standardy jeszcze poczekamy


