
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senator Ma³gorzatê Adamczak

na 61. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 sierpnia 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra spraw wewnêtrznych i administracji Jerzego Millera

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura zwrócili siê m³odzi pielgrzymi, którzy dbali o porz¹dek na drodze podczas marszu na

Jasn¹ Górê, z proœb¹ o zwrócenie uwagi na wydane 6 lipca 2010 r. rozporz¹dzenie w sprawie kierowania
ruchem drogowym (DzU z 2010 r. nr 123 poz. 840).

Rozporz¹dzenie to okreœla m.in.: organizacjê oraz sposób dawania poleceñ i sygna³ów uczestnikowi
ruchu lub innej osobie znajduj¹cej siê na drodze; katalog osób upowa¿nionych do wykonywania tych
czynnoœci; program i tryb prowadzenia szkolenia w zakresie dawania poleceñ i sygna³ów; wzór zaœwiad-
czenia o ukoñczeniu szkolenia.

W rozporz¹dzeniu z dnia 6 lipca br. znalaz³o siê postanowienie mówi¹ce, i¿ zaœwiadczenia o ukoñcze-
niu szkolenia, wydane na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowuj¹ wa¿noœæ w okresie, na
który zosta³y wydane, tak wiêc chocia¿by – bior¹c pod uwagê co do zasady poprzednie rozporz¹dzenie –
na okres 24 miesiêcy. Rozwi¹zanie to jest niekonsekwentne i ingeruje negatywnie w zaufanie obywateli
do prawa. Narusza ono zasadê równoœci wobec prawa oraz racjonalnej legislacji, wywodzonej z zasady
pañstwa prawa.

Nowe regulacje, ju¿ z góry okreœlaj¹ce okres obowi¹zywania uprawnieñ do kierowania ruchem na
5 lat, s¹ zwi¹zane z godzinowym skróceniem programu szkolenia. W ustanowionych przepisach brak
jest wiêc logiki, bowiem dotychczasowe regulacje przewidywa³y program szkolenia d³u¿szy w wymiarze
godzinowym oraz krótszy okres obowi¹zywania uprawnieñ uzyskanych w wyniku takiego szkolenia.
Równie¿ na etapie przygotowywania obecnie obowi¹zuj¹cego w tej materii rozporz¹dzenia przewidziano
wyd³u¿enie obowi¹zywania dotychczas wydanych zaœwiadczeñ na 3 lata od daty ich wydania.

Czy w œwietle powy¿szego nie by³oby warto zastanowiæ siê nad zmian¹ tego stanu rzeczy? Mo¿na by-
³oby to zrobiæ na przyk³ad poprzez wprowadzenie w rozporz¹dzeniu przepisu przejœciowego w brzmieniu
proponowanym w projekcie rozporz¹dzenia na etapie po uzgodnieniach miêdzyresortowych (dotychcza-
sowe zaœwiadczenia zachowywa³yby wówczas wa¿noœæ przez 3 lata od daty ich wydania) albo poprzez
wprowadzenie przepisu zrównuj¹cego status zaœwiadczeñ wydanych wed³ug nowego rozporz¹dzenia
z zaœwiadczeniami wydanymi na mocy przepisów dotychczasowych, a tak¿e okreœlenie ich wa¿noœci na
5 lat od daty ich wydania.

W zwi¹zku z tym zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o odpowiedŸ, czy Ministerstwo Spraw Wewnêtrz-
nych i Administracji dostrzega wy¿ej przedstawiony problem, a jeœli tak, to jak ma zamiar go rozwi¹zaæ.

Z wyrazami szacunku
Ma³gorzata Adamczak


