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Odpowiadaj^c na pikfn^ z dnia 2 stycznia 2023 r. dotycz^ce niewlasciwego 
stosowania przez funkcjonariuszy Policji art. 38 § 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks 
wykroczen [Kw.] (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151. z pozn. zm.), ponizej przedstawiam 
stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Z dniem 1 stycznia 2022 r. weszta w zycie ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. 
o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 
2328) na mocy ktorej od dnia 17 wrzesnia 2022 r. zacz^l obowi^zywac zarowno przepis 
przewiduj^cy obostrzenie kary dla wybranych rodzajow wykroczen przeciwko 
bezpieczehstwu w komunikacji tzw. „recydywa wykroczeniowa", jak rowniez zacz^la, 
funkcjonowac, wedtug zmienionych zasad prowadzona przez Policji ewidencja 
kieruj^cych naruszaj^cych przepisy ruchu drogowego. Nalezy podkreslic, ze Policja 
z odpowiednim wyprzedzeniem rozpocz^la kompleksowq realizacj^ przedsi^wzi^c 
formalno-prawnych, szkoleniowych oraz organizacyjno-technicznych maj^cych na celu 
implementacj^ nowych regulacji prawnych, w tym zwiaszcza modyfikacj^ systemu 
teleinformatycznego, zapewniaj^c prawidlowe prowadzenie tej ewidencji. 

Policjanci o nowych regulacjach oraz wynikaj^cych z nich skutkach byli na biez^co 
informowani poczqwszy od uchwalenia przepisow, zarowno podczas narad sluzbowych 
Kierownictwa Policji, jak i kierunkowych narad pionu ruchu drogowego. 

W dniu 7 wrzesnia 2022r. Biuro Ruchu Drogowego KGP przeprowadzilo stosowne 
szkolenie (w formule wideokonferencji) w zakresie zmian w obsludze ewidencji dla 
Naczelnikow Wydzialow Ruchu Drogowego. Wydzialow Prewencji. Sztabow Policji 
KWP/KSP oraz Stolecznego Stanowiska Kierowania, osob odpowiedzialnych za 
prowadzenie ewidencji ( . . . ) na poziomie KWP/KSP i przedstawicieli Szkol Policji. 
Szkolenie zostalo nagrane, a nast^pnie wraz z dodatkowymi materialami szkoleniowymi 
udost(?pnione do celow szkoleniowych dla pozostalych jednostek. Szkolenia w tym 
zakresie mialy wi^c charakter centralny oraz kaskadowy. 



Niezaleznie od powyzszego w dniu 16 wrzesnia 2022 r. Zast^pca Dyrektora BRD 
KGP skierowa} do Komendantow Wojewodzkich/Stolecznego Policji oraz Szkol Policji 
pismo (1. dz. RD-I-4508/2022/RK), zawieraj^ce kompleksowe informacje o wchodz^cych 
w zycie zmianach w przepisach, w tym zasadach „recydywy" ze wskazaniem, ze przepis, 
moze bye stosowany wyl^cznie wobec czynow popelnionych po dniu 16 wrzesnia 2022 r. 

O zasadaeh stosowania art. 38 § 2 Kw. ponownie poinformowano jednostki 
terenowe Policji, przy okazji pisma wystosowanego w dniu 5 styeznia 2023 r. 
zawieraj^eego wyjasnienia, co do zasad stosowania powyzszej normy w odniesieniu do 
zachowan stypizowanych w art. 86b § 1 Kw. 

Polieja wdrazaj^e rozwi^zania informatyezne na potrzeby uruchomienia nowej 
ewideneji kieruj^cych pojazdami naruszaj^cyeh przepisy ruehu drogowego, zadbala 
o element wyrozniania w systemie „recydywy wykroczeniowej". W tym celu dla 
policjantow utworzono now^ funkcjonalnosc systemu polegaj^c^ na tym, ze przy 
sprawdzeniu kieruj^cego podczas kontroli na terminalu policyjnym wyrozniane S4 kolorem 
czerwonym wykroczenia (w dossier osoby), o ktorych mowa w art. 38 § 2 Kw. popetnione 
po dniu 16 wrzesnia 2022 r. 

Z informacji przekazanych przez Komendantow Wojewodzkich/Stolecznego Policji 
wynika, ze przypadki niewlasciwego stosowania art. 38 § 2 Kw. przez funkcjonariuszy 
mialy charakter incydentalny. W okresie od 17 wrzesnia - 31 grudnia 2022r. policjanci za 
wykroczenia drogowe nalozyli ponad 560 tys. mandatow kamych, z czego w skali calego 
kraju ujawniono szesc przypadkow bl^dnego zastosowania „recydywy". W kazdym 
przypadku zostaly zainicjowane czynnosci zmierzaj^ce do naprawienia bl^du policjanta. 

Reasumuj^c, nalezy stwierdzic, ze funkcjonariuszom zapewniono odpowiednie 
przygotowanie do egzekwowania nowych przepisow zarowno poprzez system szkolen jak 
tez wypracowanie nowego narz^dzia informatycznego, a liczba stwierdzonych bl^dnych 
przypadkow potwierdza jedynie ich incydentalny charakter. 

Jednoczesnie, w zal^czeniu przesylam kopi^ stanowiska Zast^pcy Dyrektora 
Departamentu Drog Publicznych Ministerstwa Infrastruktury, w ktorym udzielono 
odpowiedzi na postawione przez Policj? pytania dotycz^ce interpretacji przepisow ustawy 
z dnia 5 sierpnia 2022 r. 0 zmianie ustawy o Rz^dowym Funduszu Rozwoju Drog oraz 
niektorych innych ustaw (Dz. U. poz. 1768). 

KUST. namn 

Zaiac/nik. 
Kopia pisma DDP Ml z dnia 30 wrzesnia 2022 r. 

Wyk. w 2 egz. 
l£gz. Nr 1 - adresat 
Egz. Nr 2 - a/a 



DYREt 
B I U R A R U C F 
K O M E N D Y ; 

'GOWEGO 
J poLicn 

OWSIEWSKI 

mi 
ijQbshigi Pmwtiy 

•ej Policji 

insp. JarasimlMfJSKIERSKI 



MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY Warszawa. dnia 30 wrzesnia 2022 r. 

Departament Dr6g Publicznych 

Znak sprawy: DDP^.0212.46.2022 

Pan 
insp. Robert Kozlak 
Dyrektor Biura Ruchu Drogowego 
Komenda Glowna Poiicji 

Szanowny Panie Inspektorze, 

odpowiadaj^c pismo znak RD-I-4434/22/MW z dnia 12 wrzeSnia 2022 r., dotyczqce interpretacji 
przepisdw ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, 
z p6is\. zm.). dalej .Pord', obowi^ujqcych od dnia 21 wrzesnia 2022 r., Ministerstwo infrastruktury 
przedstawia nast^pujqce wyjaSnienia. 

Ad. 1 . WyjaSniamy, ie definicja drogi olxtwi^uj^ca w Pord do 20 wrzesnia 2022 r. byta niepefria 
(nie uwzglQdniata m. in. drogi dia rowerdw i pieszycli, do ktorych odnosity s i ^ przepisy Pord oraz aktdw 
wykonawczych do tej ustawy). Nowa definicja jest kompleksowa, tzn. obejmuje peine spektrvim cz^sci 
i urzqdzeh drogi. Oczywiste Jest r6wniez, ze odpowiednio do przedmiotu regulacji Pord, dotyczyfi ona 
b^dzie tych cz^Sci drogi, do ktdrych przepisy tej ustawy odnoszq s i ^ wprost. W tyrn kontekScie przepisy 
ustawy w brzmieniu od dnia 21 wrzesnia 2022 r. nie wprowadzaj^ zmian wzgl^dem dotychczas 
obowiqzujqcych. 

JednoczeSnie trudno znalez6 zwiqzek wskazujqcy na problemy z interpretacjq odIegtoSci, o ktdrej mowa 
w zakazie wynikajqcym z art. 49 ust. 1 pkt 1 Pord. Do dnia 20 wrze§nia 2022 r. skrzyzowaniem byto 
przecii^cie si§ w jednym poziomie dr6g majqcych jezdni^, ich potqczenie lub rozwidlenie, tqcznie 
z powierzchniami utworzonymi przez takie przeci^cia, poiqczenia lub rozwidlenia, a drogq - wydzielony 
pas terenu sktedajqcy s i? z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dIa pieszych lub drogi dIa rower6w. Z kolei 
od 21 wrzeSnia 2022 r. przez skrzyzowanie rozumie s\q cz^&6 drogi b^dqcq poJqczeniem dr6g albo 
jezdni jednej drogi w jednym poziomie, a drogq b^dzie budowla skladaj^c^ s i f z cz^Sci i urzqdzeh drogi, 
budowli ziemnych, lub drogowych obiektow inzynierskich, w tym m. in. z jezdni. Tym samym nie 
zachodzq przeslanki wskazujqce na koniecznosc zmiany dotychczasowego podejscia do okreslania 
wspomnianej wczeSniej odiegtosci. 

Ad. 2. Zgodnie z art. 2 pkt 10 Pord, przez skrzyzowanie rozumie s i f cz^sc drogi b^dqcq potqczeniem 
(dw6ch lub wi§kszej liczby) drog albo jezdni (dwoch lub wi^kszej liczby) jednej drogi w jednym 
poziomie, z wyjqtkiem po^czenia drogi o nawierzchni twardej z drogq o nawierzchni gruntowej lub 
z drogq wewn^trznq. 

Nowa definicja skrzyzowania nie zmienta dotychiczasowego sposobu klasyfikowania skrzyzowai^, ani nie 
wplywa na stosowanie przepisdw Pord i akt6w wykonawczych wydanych na Jej podstawie, z wyj^tkiem 
przypadku potqczenia dwdch lub wi^kszej liczby jezdni jednej drogi. 

Je±eli przepis budzi wqtpliwoSci Interpretacyjne, nalezy odnieSc si$ do uzasadnienia do ustawy z dnia 
5 slerpnia 2022 r. o zmlanle ustawy o Rzqdowym Funduszu Rozwoju Dr6g oraz niektdrych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1768). Zgodnie z nim ww. ustawa cz^sciowo ujednolicite definicj? .skrzyzowania" w ustawie 
0 drogach publicznych (udp) i Pord, z zachowaniem specyfiki tej definiqi w Pord, kt6ra swym zakresem 
obejmuje zardwno drogi publiczne jak i wewn^trzne. Dodatkowo, inaczej niz udp, Pord uzaleznia fa\xX 
wyst^powania skrzyzowania od rodzaju nawierzchni drogi, a nie od zaliczenia jej do kategorii drog 
publicznych. Peine ujednolicenie definiqi w obu ustawach nie jest mozliwe, ze wzglfdu na fakt, ie 
powodowaloby koniecznosc wprowadzenia zmian w organizacji ruchu na bardzo duiej liczbie 
skrzy2:owan. ktore dotychczas w rozumieniu Pord nlmi nie byly. Z ugruntowanej praktyki i zasad ruchu 
drogowego nie wydaje si§, aby zmiana w tym zakresie byta potrzebna. 

Jak wynika z uzasadnienia, celem ustawy wyrazonym wprost nie bylo rozszerzenie rodzajdw 
infrastruktury, ktdra powinna stanowic skrzyzowanie w mysl Pord, lecz uporz^dkowanie nomenklatury 
1 stosowanej w tym zakresie praktyki. . ^ 
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Majqc na uwadze powyzsze, w mysl art. 2 pkt 10 Pord skrzy±owaniem nie jest przejazd ani jezdnia do 
zawracania na drodze o dw6ch jezdniach gtdyvnych. Przejazdy lub jezdnie do zawracania mogq by6 
elemantem skrzy±owania lub wyst^powafi samodzielnie na odcinku pomi§dzy skrzyiowaniami, 
w szczegdlnosci w celu umozliwienia wykonania relacji zakazanych na skrzyiowaniu. 

Natomiast za skrzyzowanie, w mySI ww. definicji, uznaje s i ^ miejsce, w ktorym jezdnie jednej drogi 
tqczq s i ^ (lub rozwidlajq), analogicznie jak miejsce, w ktorym dwie drogi tqczq s i ^ (lub rozwidlaj^). 
Skrzyiowaniami b^dq zatem wzajemne po»qczenia jezdni: glownych, dodatkowych, tqcznic lub 
zbierajqco-rozprowadzajqcych oraz miejsca zmlany przekroju drogi np. z przekroju o dwoch jezdniach 
gtownych na przekroj o jednej jezdni gtownej 1 odwrotnie. 

Z dotychczasowej praktyki wynikato, ze np. potqczenie jezdni glownej z jezdniq dodatkowq byto 
klasyfikowane raz jako skrzy±owanie, i tak oznakowywane, a raz jako wjazd na drog?/wyjazdy z drogi. 
Podobnie warto zwrdcid uwag§, ze w przypadku w^zta, w jednym poziomie krzyzujq s i? dwie jezdnie tej 
samej drogi (jezdnia gtdwna i tgcznica), a nie dwie odr^bne drogi (te krzyiuj^ s i? na dwoch poziomach). 

W przypadku dw6ch jezdni gtownych warto podkreslic, ze ich potqczenia mogq istotnie roznic s\q kqtem 
krzyzowania s i? osi jezdni: pod innym kqtem jezdnie te ^^cz.^ s i? na odcinku prostym (kqt ostry, brak 
mo^liwosci wyboru kierunku ruchu), a pod Innym, np. jezeli pomi?dzy jezdnlami ziokalizowane s^ place, 
rynki, obiekty budowalne itd. (przewaznie kqt prosty, istnieje mozliwosc wyboru kiemnku ruchu). Jednak 
jest to zawsze ten sam przypadek potqczenia dwoch jezdni glownych jednej drogi. 

Jednoczesnie zwracamy uwag?, ze jezdnie rozdziela pas dzielqcy (§16 ust. 1 rozporzqdzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepis6w techniczno-budowtanych dotyczqcych 
drdg publicznych (Dz. U. poz. 1518)), a nie wyspy dzielqce lub wyspy kanalizujqce ruch, w tym 
stanowlqce wyspy azylu na przejsciach dia pieszych lub przejazdach dia rowerdw. Jezdni nie rozdziela 
rowniez pas separujqcy na drodze o przekroju 1/2+1 (jest to droga jednojezdniowa). 

Wprowadzona klasyfikacja skrzy±owan likwiduje powy±sze odmienne podejScie przy uznawaniu danych 
pol^czeh jezdni jednej drogi jako skrzyzowan. 

Odnosnie do pytania o klasyfikacj? potqczeh z obiektami ziokalizowanymi przy drodze, nalezy 
podkreSlic, ze dojazd do obiektu przy drodze moze mied postac zarowno zjazdu (w6wczas, gdy 
prowadzi do niervichomo§ci gruntowej usytuowanej poza pasem drogowym; przypadek drogi 
wewn?trznej). lub wjazdu/wyjazdu (gdy prowadzi do cz?sci drogi, np. miejsca obstugi podroznych, p?tli 
autobusowej, parkingu). Takie miejsca nie tworzq skrzyzowan. Jak wspomniano wczesniej 
skrzyzowaniem jest polqczenie ze sobq jezdni: gtownej, dodatkowej, tqcznicy i zblerajgco-
rozprowadzajqcej, a nie tych jezdni z miejscem obsiugi podroznych, p?tlq autobusowq, czy parkingiem 
(realizowanych za pomoc^ wjazdu lub wyjazdu). Z kolei potqczenie dwdch jezdni za pomocq 
dodatkowego pasa ruchu do skr?tu w lewo nie stanowi skrzyzowania, jezeli ten pas zwiqzany jest 
funkcjonalnie ze zjazdem, wyjazdem lub wjazdem. 

Wol)ec pojawiajqcych si? w^tpliwoSci interpretacyjnych wyjaSniamy dodatkowo, ze w mySI nowej 
definicji skrzyzowania, nie jest nim przejazd awaryjny na drodze o dwoch jezdniach gtownych. Przejazd 
awaryjny nie stuzy do prowadzenia ruchu drogowego w normainych warunkach, lecz do awaryjnego 
prowadzenia ruchu pojazdow przez odpowiednie shjzby. Tym samym nie stanowi skrzyzowania 
w rozumieniu ww. przepisow. 

Ponadto, odnoszqc si? do wqtpliwosci zwiqzanych z odr?bnym traktowaniem przeci?cia si? kazdego 
wlotu i wylotu na skrzyzowaniu zwyktym lub skanallzowanym albo wlotu i jezdni na skrzyzowaniu 
okr?±nym - jako odr?bne skrzyzowania, wyjasniamy, ze skrzyzowanie sktada s i? jako catosc 
z okre^lonej liczby wlot6w/wylot6w i nie ma zadnego uzasadnienia, bez wzgl?du na jego rozwiqzanle 
geometryczne, na odr?bne traktowanie ka±dego z nich. 

Ad. 3. Jak wskazano w pkt 1 nowa definicja drogi nie zwi?ksza powierzchni skrzytowania. 

Nalezy zwrdcid uwag?, ze obowiqzujqca do 20 wrzesnia 2022 r. definicja drogi twardej nie okreslata: 

a) ze dtugosc odcinka o nawierzchni wykonanej z konkretnych rodzajow wyrobow budowlanych 
powinna przekraczad 20 m w jednym ciqgu: rdwnie dobrze na dtugoSci 500 m drogi mogto bye nieco 
ponad pi?6 czterometrowych odcinkdw o wymienionej nawierzchni, i wowczas rowniez droga 
powinna byd traktowana jako twarda, 

b) w ktorym miejscu mierzyd ww. wartosd, tzn. z przepisu nie wynikato, ze chodzi o wi?cej niz 20 m 
w obszarze skrzytowania, rdwnie dobrze mogtoby to bye powyzej 20 m konkretnej nawierzchni np. 
w odiegtosci 400 m od skrzyzowania. 

OkreSlanie warto§ci liczbowej w przepisie w odniesieniu do kierujqcego pojazdem z pr?dkosciq 
dopuszczainq i wynikajqcym z tego brakiem realnej mozliwosci zmierzenia przez niego tej wartosci, byto 



catkowicie nieuzasadnione. Faktycznie rzecz bior^c, wartoS^ ta byla wykorzystywana wylqcznie do 
celow sporzqdzania projektow organizacji ruchu lub w przypadkach zlamania przepisow Pord przez 
kieruj-qcego pojazdem. 

Wskazujqc na powyzsze, z punktu widzenia przepisow Pord, istotne jest, aby to zarzqdca drogi, 
dzialajqcy w porozumieniu z organem zarzqdzajqcym ruchem, okreslii, na podstawie dokumentow 
ewldencyjnych prowadzonych zgodnie z udp, rodzaj nawierzchni danej drogi, gdyz tyiko on posiada 
pein^ wiedz^ na ten temat. Z kolei z punktu widzenia kierowcy nalezy mied na uwadze. ze kazde 
pot^czenie drogi o nawierzchni twardej z Innq drog^ o podobnej nawierzchni mote stanowid 
potencjalnie miejsce krzy±owania siQ potokow ruchu. Podobne wq^liwo^ci mogq m\et kieruj^cy 
pojazdami w przypadku zjazdow o nawierzchni twardej. kt6re z punktu widzenia ustawy nie sq 
skrzyiowaniami, a przy braku stosownego oznakowania mogq wygi^dac identycznie jak droga 
0 nawierzchni twardej na skrzy±owaniu. 

Ad. 4. Dopuszczenie poruszania si$ hulajnog elektrycznych i urz^dzei^ transportu osobistego po drodze 
dla pieszych (art. 33a ust. 2 i art. 33b ust. 2 Pord) odnosi si? wprost do drogi dla pieszych, a nie do 
poszczegolnych jej cz^Sci (np. chodnika). Tym samym kierujqcy tymi pojazdami moze, w przypadkach 
okresionych w ustawie, korzystac z catej szerokosci drogi dla pieszych. 

Natomiast korzystanie z drogi dla pieszych (a w i ^ catej jej szerokosci) przez kierujqcego rowerem 
(art. 33 ust. 5 Pord) jest dozwolone wyjgtkowo, gdy szerokosc tej cz^sci drogi dla pieszych, kt6ra sluzy 
do ruchu pieszych (chodnika), wynosi co najmnie] 2,0 m i brakuje drogi dla rowerow, drogi dla pieszych 
1 rower6w lub pasa ruchu dla rowerdw. 

Nadmieniamy, ze chodnik stanowi funkcjonaln^ cz§S6 sktadowq drogi dla pieszych, a nie odr§bny 
rodzaj infrastruktury, jak miato to miejsce do dnia 20 wrzesnia 2022 r. 

Ad. 5. Zmiana w art. 15a ust. 4 Pord jednoznacznie wskazuje, ze osoba poruszajqca si? przy uzyciu 
urz^dzenia wspomagajgcego ruch nie moze korzystac z przejscia dla pieszych, a zatem przejscie dla 
pieszych powinna pokonywac jako pieszy. Przedmiotowa zmiana jest zamierzona i ma wyeliminowaC 
mozliwo§c przekraczania jezdni na przejsciu dla pieszych przez osoby poruszajqce si? na urzqdzeniach 
wspomagajqcych ruch. 

Jednoczesnie zapewniamy o gotowosci wspoJpracy, gdyby przepisy wprowadzone ustawq o zmianie 
ustawy o Rz^dowym Funduszu Rozwoju Dr6g oraz niektorych innych ustaw budzily dalsze w^tpliwoSci. 
B?dziemy wdzi?czni za przekazanie powyzszych wyjaSnien do wszystkich jednostek policji, ktorych 
mog^ one dotyczy6. 

Z wyrazami szacunku, 

Dokument podpisany elektronicznie przez: 

Seafa LeszczyAska 

Zast^pca Dyrektora 
Departamentu Drog Publicznych 

Do wiadomo^ci: 
Departament Transportu Drogowego Ml 


