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1. Wprowadzenie 

Niniejsza ekspertyza została sporządzona na zamo wienie Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju, udzielone po przeprowadzeniu postępowania publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego, przez kancelarię Łazor i Wspo lnicy S.K.A. Ekspertyza prawna została 

przygotowana pod nadzorem merytorycznym radcy prawnego Pauliny Łazor – Fijałkowskiej 

oraz adwokata dr Michała Pietkiewicz. 

Ekspertyza zawiera, wszystkie elementy wskazane w szczego łowym opisie przedmiotu 

zamo wienia, stanowiącym załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunko w Zamo wienia, tj.: 

• wskazanie tytułu aktu prawnego ustanawiającego instytucję wiodącą oraz ewentualnych 

innych akto w prawnych stanowiących podstawę̨ prawną jej funkcjonowania – w języku 

danego kraju członkowskiego Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język polski; 

• cytaty przepiso w ustanawiających instytucję wiodącą z akto w prawnych, o kto rych mowa 

w pkt 1.3.1. – w języku danego kraju członkowskiego Unii Europejskiej wraz z 

tłumaczeniem na język polski; 

• informacje oraz cytaty przepiso w, o ile takie istnieją,̨ dotyczące statusu prawnego oraz 

formy prawnej danej instytucji wiodącej (np. ministerstwo, agencja rządowa, instytut 

pan stwowy, departament/biuro danego urzędu itd.), wraz ze wskazaniem formy jej 

nadzoru/podległos ci oraz informacją dotyczącą kierownika tej instytucji (np. minister, 

dyrektor itd.) – w języku danego kraju członkowskiego Unii Europejskiej wraz z 

tłumaczeniem na język polski; 

• informacje oraz cytaty przepiso w prawnych dotyczące zakresu kompetencji instytucji 

wiodącej w danym kraju członkowskim Unii Europejskiej – w języku danego kraju 

członkowskiego Unii Europejskiej wraz z tłumaczeniem na język polski; 

• komentarz Wykonawcy odnos nie wskazania moz liwos ci wdroz enia w jak najkro tszym 

terminie danego modelu instytucji wiodącej funkcjonującego w danym kraju 

członkowskim Unii Europejskiej w polskim systemie prawnym, wraz ze wskazaniem 

przepiso w i akto w prawnych niezbędnych do nowelizacji celem osiągniecia takiego stanu, 

jak ro wniez  zawiera informacje dodatkowe, niezbędne zdaniem Wykonawcy z punktu 

kompleksowego ujęcia tematu. 
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Celem przedłoz onej ekspertyzy jest rekomendowanie moz liwych rozwiązan  prawnych 

mogących stanowic  podstawę do wdroz enia w jak najkro tszym terminie modelu instytucji 

wiodącej odpowiedzialnej za koordynację działan  w sprawach bezpieczen stwa ruchu 

drogowego funkcjonującej w danym kraju członkowskim Unii Europejskiej do polskiego 

systemu prawnego, wraz ze wskazaniem przepiso w i akto w prawnych niezbędnych do zmiany 

celem osiągnięcia takiego stanu. 

Wyniki komparastyki jak i jednostkowej analizy stanowią podstawę argumentacyjną dla 

propozycji rozwiązan , kto re zostały przedstawione w częs ci kon cowej niniejszej ekspertyzy. 

Rozwiązania te zostały podzielone na dwie grupy: w pierwszej grupie zostały zamieszczone 

działania, kto re moz na wdroz yc  w obowiązującym rez imie prawnym, natomiast drugą grupę 

stanowią wnioski de lege ferenda dotyczące instytucji wiodącej odpowiedzialnej za 

koordynację działan  w sprawach bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

Stan prawny obowiązujący na dzien  złoz enia niniejszej ekspertyzy u Zamawiającego – to 

jest na dzien  22 grudnia 2014 r. 
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2. Metodologia 

Punktem wyjs cia sporządzenia ekspertyzy jest przegląd obowiązujących regulacji 

prawnych w zakresie funkcjonowania instytucji wiodących odpowiedzialnych za koordynację 

działan   w sprawach bezpieczen stwa ruchu drogowego w krajach członkowskich Unii 

Europejskiej, z wyłączeniem Polski, tj. Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, 

Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Litwie, Luksemburgu, 

Łotwie, Malcie, Niemczech, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgrzech, Wielkiej 

Brytanii i Włoszech.  

Okres lony przez Zamawiającego zakres przedmiotu zamo wienia wymagał od Wykonawcy 

doboru odpowiednich technik oraz metod badawczych. Podstawową jest metoda 

dogmatyczno-prawna, polegająca na analizie dostępnej literatury z ro dłowej. Korzystając z 

metody prawnoporo wnawczej wyciągnięto wnioski dotyczące ro z nych modeli funkcjonowania 

instytucji wiodących w pan stwach członkowskich Unii Europejskiej. Metoda historyczno-

prawna pozwoliła zbadac  rys historyczny oraz ewolucję danej instytucji oraz dała odpowiedz  

na pytanie, kto ra z nich jest wiodąca na dzien  sporządzenia ekspertyzy. 

Przed rozpoczęciem prowadzenia badan  nalez ało zdefiniowac  pojęcie „instytucji wiodącej”. 

Wykonawca, zgodnie z wytycznymi zamawiającego ekspertyzę, przyjął, z e za taką instytucję 

uwaz a się̨ organ/jednostkę̨ organizacyjną odpowiedzialną za efekty, koordynację i realizację 

zadan   oraz wyposaz oną w zasoby niezbędne do realizacji zadan  , w zakresie bezpieczen stwa 

ruchu drogowego. Zamawiający wskazał ro wniez  na listę tychz e instytucji zawartych w 

raporcie S wiatowej Organizacji Zdrowia pt. Global status report on road safety 2013. Wskazac  

jednak nalez y, iz  definicja „instytucji wiodącej” uz yta w tymz e raporcie ro z ni się nieznacznie 

od tej, przedstawionej przez Zamawiającego. Ro z nica ta polega na doprecyzowaniu pojęcia 

„instytucji wiodącej”. WHO definiuje ją jako jedną agencję lub organ rządowy, kto ry jest 

wiodący w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego na poziomie krajowym1. Organ ten ma 

prawo do podejmowania decyzji, zarządzania zasobami i koordynacji wysiłko w wszystkich 

                                                                    
1 This refers to the single agency or government body that takes the lead on road safety in your country 
at a national level. This body has the power to make decisions, manage resources and coordinate the 
efforts of all participating sectors of government, including those of health, transport, education and the 
police across the country. The agency might take the form of a designated stand-alone bureau, or a 
committee or cabinet representing several different government agencies. If there are two lead 
agencies, please select the one agency whose authority is designated in legislation (…). 
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uczestniczących sektoro w rządu, w tym zdrowia, transportu, edukacji i policji w całym kraju. 

Agencja moz e przyjąc  formę wyznaczonego autonomicznego biura, albo komitetu lub gabinetu 

reprezentujących kilka ro z nych agencji rządowych.  

Z uwagi na fakt, iz  w niekto rych Pan stwach, zgodnie z raportem Global status report on 

road safety 2013, brak było instytucji wiodących, wykonawca niniejszej opinii przyjął - zgodnie 

z wytycznymi zamawiającego – iz  nie sposo b jest przyjąc  by pan stwa nie realizowały polityki z 

zakresu poprawy bezpieczen stwa w ruchu drogowym. Z tego względu, w takim przypadku, 

wskazano przepisy rangi konstytucyjnej oraz te odnoszące się do władzy wykonawczej w 

danym pan stwie członkowskim. 

 

PRZEBIEG BADAŃ 

 Wykonawca po zdefiniowaniu obszaru badawczego w pierwszej kolejnos ci zapoznał 

się z przepisami prawnymi obowiązującymi w danym kraju członkowskim. Następnie zwro cił 

się do wszystkich ambasad Pan stw członkowskich w Polsce z zapytaniem dotyczącym 

wskazania instytucji wiodącej w danym pan stwie członkowskim oraz potwierdzenia, czy 

przepisy na bazie kto rych bazuje wykonawca są aktualne i nie zostały w ostatnim czasie 

znowelizowane.  

Ponadto zwro cono się do szeregu instytucji (w tym wiodących) w poszczego lnych 

pan stwach członkowskim, celem odpowiedzi na toz same pytania. Wykaz podmioto w 

przedstawia poniz sza tabela. 

Tabela nr 1 wykaz instytucji do kto rych zwro cono się z zapytaniem 

Lp. Pan stwo  Instytucje do kto rych skierowano zapytania 

1. AUSTRIA 
Bundesministerium fu r Inneres 
 Kuratorium fu r Verkehrssicherheit  
Bundesministerium fu r Verkehr, Innovation und Technologie 

2. BELGIA Institut Belge pour la Se curite  Routie re  
SPF Mobilite  et Transports 

3. BUŁGARIA Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите 
на безопасността на движението по пътищата 

4. CHORWACJA Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske 

5. CYPR Αστυνομί α Κυ πρου 

6. CZECHY Ministerstvo vnitra C eske  republiky  
Ministerstvo dopravy 
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7. DANIA Transportministeriet - Vejdirektoratet 
Politi 

8. ESTONIA 

Siseministeerium  
Politsei  
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 
Maanteeamet 

9. FINLANDIA 
Kommunikationsministeriet 
liikennevirasto  
Sisa ministerio  

10. FRANCJA Ministe re de l'inte rieur, de l'outre mer 

11. GRECJA Υπουργεί ο Μεταφορώ ν καί Επίκοίνώνίώ ν 
Ελληνίκη  Αστυνομί α 

12. HISZPANIA Ministerio del Interior 

13. HOLANDIA Onderzoeksraad voor Veiligheid 

14. IRLANDIA 

An Roinn Iompair, Turaso ireachta agus Spo irt  
U dara s Um Sha bha ilteacht Ar Bho ithre 
An Garda Sí ocha na  
An tU dara s um Bo ithre Na isiu nta 

15. LITWA Vidaus reikalų ministerija  
Lietuvos Policija 

16. LUKSEMBURG De partement des Transports 
Police Grand-Ducale 

17. ŁOTWA 
Cel u satiksmes dros í bas direkcija  
Ieks lietu ministrija 
Valsts policija 

18. MALTA Ministry for Home Affairs and National Security 

19. NIEMCY Bundesministerium fu r Verkehr und Digitale Infrastruktur 

20. PORTUGALIA Autoridade Nacional de Segurança Rodovia ria 

21. RUMUNIA Romanian Ministry of Administration and Interior 

22. SŁOWACJA Slovenska  spra va ciest 

23. SŁOWENIA 
Javna agencija RS za varnost prometa  
Ministrstvo za notranje zadeve  
policija 

24. SZWECJA Trafikverket 

25. WĘGRY Belu gyminiszte rium 

26. 
WIELKA 

BRYTANIA 
Department for Transport 

27. WŁOCHY Ufficio Legislativo del Ministro 
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Nawiązany kontakt z placo wkami dyplomatycznymi oraz poszczego lnymi instytucjami 

wskazanymi powyz ej umoz liwił szczego łowe sporządzenie niniejszej ekspertyzy. Z uwagi na 

fakt, iz  w Unii Europejskiej występują łącznie 24 języki urzędowe2 Wykonawca wykorzystując 

dostępne narzędzia tłumaczen  ustalił cytaty przepiso w, kto re były niezbędne do sporządzenia 

opracowania. Po otrzymaniu teksto w z ro dłowych przetłumaczonych na język polski dokonano 

ich przeanalizowania pod kątem moz liwos ci wdroz enia modelu instytucji wiodącej pan stwa 

członkowskiego na terenie Polski. 

Celem zaprezentowania niniejszej opinii w sposo b przejrzysty, przystępny i 

ustrukturyzowany wykonawca dokonał jej podziału na trzy częs ci: wstęp wraz z metodologią, 

opis instytucji wiodących we wszystkich pan stwach członkowskich oraz wnioski de lege 

ferenda. Opisy poszczego lnych pan stw zostały podzielone ro wniez  na trzy częs ci: 

przedstawienie instytucji, cytaty akto w prawnych, oraz moz liwos c  implementacji danej 

instytucji w polskim porządku prawnym. 

 

 

                                                                    
2 angielski, bułgarski, chorwacki, czeski, duński, estoński, fiński, francuski, grecki, hiszpański, irlandzki, 
litewski, łotewski, maltański, niderlandzki, niemiecki, polski, portugalski, rumuński, słowacki, 
słoweński, szwedzki, węgierski i włoski. 
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3. Zarys stanu prawnego w Polsce 

W Polsce instytucją wiodącą wykonującą zadania z zakresu bezpieczen stwa ruchu 

drogowego jest Krajowa Rada Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego (KRBRD). Została ona 

powołana w dniu 1 stycznia 2002 r. ustawą z dnia 6 wrzes nia 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo 

o ruchu drogowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz.1444). Podstawy organizacyjne uregulowane 

zostały w art. 140b – 140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), zas  o szczego łach jej funkcjonowania stanowi obecnie 

obowiązujący regulamin organizacyjny z dnia 24 kwietnia 2014 r. 

KRBRD okres lic  moz na jako międzyresortowy organ kolegialny, kto ry działa przy ministrze 

włas ciwym do spraw transportu, a jej gło wnym obszarem działan  jest okres lanie kierunko w i 

koordynowanie działan  administracji rządowej w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego.  

W skład KRBRD wchodzi przewodniczący (kto rym jest minister włas ciwy ds. transportu), 

dwo ch zastępco w oraz sekretarz. Ro wnoczes nie w skład organu wchodzą członkowie 

wskazani przez: Prezesa Rady Ministro w spos ro d wojewodo w, Ministra Obrony Narodowej, 

Ministra Sprawiedliwos ci oraz ministro w włas ciwych do spraw: administracji publicznej, 

budz etu, finanso w publicznych, gospodarki, budownictwa, lokalnego planowania i 

zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, os wiaty i wychowania, s rodowiska, 

transportu, wewnętrznych, pracy oraz Komendanta Gło wnego Policji, Komendanta Gło wnego 

Straz y Poz arnej, Generalnego Dyrektora Dro g Krajowych i Autostrad.  

Do kompetencji organu nalez y przede wszystkim opracowywanie programo w poprawy 

bezpieczen stwa ruchu drogowego w oparciu o propozycje przedstawiane przez włas ciwych 

ministro w i ocena ich realizacji, inicjowanie i opiniowanie projekto w akto w prawnych oraz 

umo w międzynarodowych z tego zakresu oraz  inicjowanie działalnos ci edukacyjno-

informacyjnej.  W celu moz liwos ci monitorowania prac KRBRD, przewodniczący organu składa 

corocznie Radzie Ministro w sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczen stwa ruchu drogowego 

jak i działan  realizowanych w tym zakresie.  

Na szczeblu regionalnym działają Wojewo dzkie Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego 

jako zespo ł koordynacyjny działający przy marszałku kaz dego wojewo dztwa. Do zadan  tych 

jednostek nalez y m.in. opracowywanie regionalnych programo w poprawy bezpieczen stwa 

ruchu drogowego, opiniowanie projekto w akto w prawa miejscowego w zakresie 



ZARYS STANU PRAWNEGO W POLSCE 
 

 

Strona 8                                                              Kancelaria Łazor i Wspo lnicy S.K.A. ⦁ www.lazoriwspolnicy.pl 

 

 

bezpieczen stwa ruchu drogowego oraz  wspo łpraca z włas ciwymi organizacjami społecznymi i 

instytucjami pozarządowymi w tym zakresie. Opro cz przewodniczącego (kto rym jest 

marszałek wojewo dztwa), dwo ch zastępco w  przewodniczącego (wojewoda i wojewo dzki 

komendant Policji) oraz sekretarza, w skład tego organu wchodzą m.in wojewo dzki inspektor 

transportu drogowego,  dyrektor włas ciwego terenowo oddziału Generalnej Dyrekcji Dro g 

Krajowych i Autostrad oraz przedstawiciele: wojewody, zarządu dro g wojewo dzkich czy 

wojewo dzkich os rodko w ruchu drogowego. Corocznie Wojewo dzkie Rady składają 

Przewodniczącemu KRBRD sprawozdania dotyczące stanu bezpieczen stwa ruchu drogowego 

na terenie wojewo dztwa oraz działan  realizowanych w tym zakresie.  



ANALIZA STANU PRAWNEGO W KRAJACH UNII 
EUROPEJSKIEJ 
 

 

Strona 9                                                              Kancelaria Łazor i Wspo lnicy S.K.A. ⦁ www.lazoriwspolnicy.pl 

 

 

4. Analiza stanu prawnego w krajach Unii Europejskiej 

4.1. Austria                                                                          

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 2011 

r.) instytucją wiodącą z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego jest Ministerstwo 

Transportu, Innowacji i Technologii (BMVIT). Analiza materiało w z ro dłowych 

przeprowadzona przez Wykonawcę ekspertyzy potwierdziła, iz  stan prawny w tym zakresie 

nie uległ zmianom i  instytucją wiodącą nadal jest Ministerstwo Transportu, Innowacji i 

Technologii. Informacja ta została ro wniez  potwierdzona przez Ambasadę Austrii w 

Warszawie.  

Toz sama informacja przedstawiona została w Road Safety Annual Report 2014 r. 

sporządzonym przez International Traffic Safety Data and Analysis Group3 zgodnie z kto rym 

w/w instytucja wiodąca wspo łpracuje z  zaro wno z Federalnym Ministrem Spraw 

Wewnętrznych jak i innymi ministrami oraz m.in. władzami regionalnymi i lokalnymi czy 

stowarzyszeniami, kto rych profil działalnos ci związany jest z bezpieczen stwem ruchu 

drogowego.  Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii jest ro wniez  odpowiedzialne za 

stworzenie i wdraz anie Austriackiego Programu Bezpieczen stwa Drogowego na lata 2011 – 

2020.4 

Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej jest Federalna ustawa o liczbie, zakresie 

kompetencji i utworzeniu ministerstw federalnych z 1986 r. Jak wynika z informacji 

potwierdzonych przez Federalne Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii, podmiot 

ten w ramach wykonywania swoich obowiązko w wspo łpracuje s cis le m.in. z: 

• Federalnym Ministerstwem Spraw Wewnętrznych (w szczego lnos ci jes li chodzi o działania 

Policji),  

• Federalne Ministerstwo Edukacji (edukacja w zakresie bezpieczen stwa drogowego),  

• Federalne Ministerstwo Rolnictwa, Les nictwa, S rodowiska i Gospodarki Wodnej 

(bezpieczne dzieci w zdrowym s rodowisku) w zakresie w jakim działa na rzecz 

bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

                                                                    
3 http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/14IrtadReport.pdf 
4 http://www.bmvit.gv.at/en/service/publications/downloads/rsp2020.pdf 
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INSTYTUCJA WIODĄCA 

das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie  

Federalne Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Federalna ustawa o liczbie, zakresie kompetencji i utworzeniu ministerstw federalnych oraz 

Federalna ustawa zasadnicza. 

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

Bundesgesetz über die Zahl, den Wirkungsbereich und die Einrichtung der Bundesministerien 

(Bundesministeriengesetz 1986 - BMG) 

StF: BGBl. Nr. 76/1986 (WV) 

 

Bundes-Verfassungsgesetz (B-VG)  

StF: BGBl. Nr. 1/1930 (WV) idF BGBl. I Nr. 194/1999 (DFB) 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

Federalna ustawa o liczbie, zakresie kompetencji i utworzeniu ministerstw federalnych (ustawa o 

ministerstwach federalnych - UMF)  

Tekst jednolity: Federalny Dziennik Ustaw nr 76/1986 

 

Federalna ustawa zasadnicza,  

Tekst jednolity: Federalny Dziennik Ustaw nr 1/1930 (ponowny wniosek), w dalszej części FUZ. 

przepisy ustanawiające instytucję wiodącą. 

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest Sekcja I, § 1 ust. 1 pkt 12 Federalnej 

ustawy o liczbie, zakresie kompetencji i utworzeniu ministerstw federalnych. 
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Abschnitt I 

Zahl der Bundesministerien 

§ 1. (1) Bundesministerien im Sinne des Art. 77 B-VG sind: 

(…) 

12. das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Rozdział I 

Liczba ministerstw federalnych 

§ 1. (1) Ministerstwami federalnymi w rozumieniu art. 77 FUZ są: 

(…) 

12. Federalne Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest Sekcja I, § 1 ust. 1 pkt 12 Federalnej 

ustawy o liczbie, zakresie kompetencji i utworzeniu ministerstw federalnych. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§ 1. (1) Bundesministerien im Sinne des Art. 77 B-VG sind: 

(…) 

12. das Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie, 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

§ 1. (1) Ministerstwami federalnymi w rozumieniu art. 77 FUZ są: 

(…) 

12. Federalne Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii 
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FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru uregulowana jest w art. 69 ust. 1 Federalnej ustawy zasadniczej, kto ry stanowi, 

o bezpos redniej podległos ci pod Kanclerza. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Artikel 69. B-VG 

(1) Mit den obersten Verwaltungsgeschäften des Bundes sind, soweit diese nicht dem 

Bundespräsidenten übertragen sind, der Bundeskanzler, der Vizekanzler und die übrigen 

Bundesminister betraut. Sie bilden in ihrer Gesamtheit die Bundesregierung unter dem Vorsitz des 

Bundeskanzlers. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 69 FUZ 

(1) Realizacja zadań na najwyższym szczeblu administracji federacji, o ile nie zostały one 

przeniesione na prezydenta, powierzona jest kanclerzowi, wicekanclerzowi i pozostałym ministrom. 

Wszyscy oni razem tworzą rząd federalny, na którego czele stoi kanclerz. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii jest Minister, o czym stanowi 

art. 77 Federalnej ustawy zasadniczej. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

 Artikel 77. B-VG 

(1) Zur Besorgung der Geschäfte der Bundesverwaltung sind die Bundesministerien und die ihnen 

unterstellten Ämter berufen. 

(2) Die Zahl der Bundesministerien, ihr Wirkungsbereich und ihre Einrichtung werden durch 

Bundesgesetz bestimmt. 

(3) Mit der Leitung des Bundeskanzleramtes ist der Bundeskanzler, mit der Leitung der anderen 

Bundesministerien je ein Bundesminister betraut. Der Bundespräsident kann die sachliche Leitung 

bestimmter, zum Wirkungsbereich des Bundeskanzleramtes gehörender Angelegenheiten, und 
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zwar auch einschließlich der Aufgaben der Personalverwaltung und der Organisation, unbeschadet 

des Fortbestandes ihrer Zugehörigkeit zum Bundeskanzleramt eigenen Bundesministern 

übertragen; solche Bundesminister haben bezüglich der betreffenden Angelegenheiten die Stellung 

eines zuständigen Bundesministers. 

(4) Der Bundeskanzler und die übrigen Bundesminister können ausnahmsweise auch mit der 

Leitung eines zweiten Bundesministeriums betraut werden. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 77 FUZ 

(1) Do realizacji zadań administracji federalnej powołani są ministrowie i podległe im resorty. 

(2) Liczbę ministerstw, ich zakres kompetencji i sposób organizacji określa się w drodze federalnej 

ustawy. 

(3) Kierowanie urzędem kanclerskim powierzone jest kanclerzowi, natomiast kierowanie innymi 

ministerstwami poszczególnym ministrom. Merytoryczne kierowanie określonymi sprawami 

należącymi do zakresu kompetencji urzędu kanclerskiego, w tym również zadaniami z zakresu 

zarządzania zasobami ludzkimi i organizacji, prezydent może przenieść na podległych mu ministrów, 

mimo że w dalszym ciągu należą oni do urzędu kanclerskiego. W odniesieniu do przedmiotowych 

spraw ministrowie tacy posiadają stanowisko właściwego ministra. 

(4) W drodze wyjątku kanclerzowi i pozostałym ministrom powierzone może zostać również 

kierowaniem drugim ministerstwem. 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji  Ministerstwa Transportu, Innowacji i Technologii został uregulowany w 

załączniku do Federalnej ustawy o liczbie, zakresie kompetencji i utworzeniu ministerstw 

federalnych w częs ci II, lit. L 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

L. Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie 

1.Verkehrspolitik. 
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Dazu gehören insbesondere auch die verkehrspolitischen Angelegenheiten des Wasserbaus 

hinsichtlich Wasserstraßen. 

2. Angelegenheiten des Verkehrswesens bezüglich der Eisenbahnen, der Schifffahrt und der 

Luftfahrt. 

Dazu gehören insbesondere auch: 

Regulierung des Zugangs zur Eisenbahninfrastruktur (Netz). 

Schiffseichung. 

Schifffahrtsspezifische Angelegenheiten des Wasserbaus hinsichtlich Wasserstraßen. 

Flugsicherung, Flugwetterdienst. 

Angelegenheiten der Werbung für den Personen- und Güterverkehr. 

3. Kraftfahrwesen und Angelegenheiten der Straßenpolizei; Unfallforschung. 

4. Angelegenheiten der Bundesstraßen. 

Dazu gehören insbesondere auch Angelegenheiten des Straßenbaus. 

5. Angelegenheiten der Unternehmungen, die durch Bundesgesetz mit dem Bau und der Erhaltung 

von Bundesstraßen betraut sind. Dazu gehören insbesondere auch: Die Verwaltung der 

Anteilsrechte des Bundes an der Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-

Aktiengesellschaft, sowie an der Alpen Straßen Aktiengesellschaft und der Österreichischen 

Autobahnen- und Schnellstraßen Aktiengesellschaft, solange der Bund Aktionär dieser 

Gesellschaften ist. 

8.Angelegenheiten der Beförderung von Personen und Gütern im Werksverkehr. 

12. Angelegenheiten der Schwerpunktsetzung in den nationalen Forschungsprogrammen durch 

einen Rat für Forschung und Technologieentwicklung. 

13.Angelegenheiten der wirtschaftlich-technischen Forschung, soweit sie nicht in den 

Wirkungsbereich des Bundesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft fallen. 

Dazu gehören insbesondere auch die Angelegenheiten der Österreichischen 

Forschungsförderungsgesellschaft mbH und der Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit 

beschränkter Haftung, und zwar jeweils im Einvernehmen mit dem Bundesministerium für 

Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft. 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

L. Federalne Ministerstwo Transportu, Innowacji i Technologii 

1. Polityka transportowa. 

Należą do niej również zagadnienia transportowe inżynierii wodnej związane z drogami wodnymi. 

2. Zagadnienia transportowe związane z koleją, żeglugą śródlądową i morską oraz lotnictwem. 

Należą do nich w szczególności także: 

regulowanie dostępu do infrastruktury (sieci) kolejowej. 

wzorcowanie statków. 

zagadnienia transportowe inżynierii wodnej związane z drogami wodnymi. 

kontrola ruchu lotniczego, służba meteorologiczna dla żeglugi powietrznej. 

zagadnienia reklamowe związane z przewozem ludzi i towarów. 

3. Motoryzacja i zagadnienia związane z policją drogową; badanie wypadków. 

4. Zagadnienia związane z drogami federalnymi. 

Należą do nich w szczególności zagadnienia związane z budową dróg. 

5. Zagadnienia związane z przedsiębiorstwami, którym na podstawie federalnej ustawy powierzone 

zostały budowa i utrzymanie dróg federalnych. Należą do nich w szczególności także: 

Zarządzanie udziałami federacji w Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-

Aktiengesellschaft, Alpen Straßen Aktiengesellschaft i Österreichische Autobahnen- und 

Schnellstraßen Aktiengesellschaft, o ile federacja jest akcjonariuszem tych spółek. 

8. Zagadnienia związane z przewożeniem osób i towarów na potrzeby własne. 

12. Zagadnienia związane z określaniem celów krajowych programów badawczych przez Radę 

Badania i Rozwoju Technologii. 

13. Zagadnienia związane z badaniami naukowo-technicznymi, o ile nie wchodzą one w zakres 

kompetencji Federalnego Ministerstwa Nauki, Badań i Gospodarki. 

Należą do nich w szczególności także sprawy Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft 

mbH i Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mit beschränkter Haftung, a mianowicie każdorazowo 

w porozumieniu z Federalnym Ministerstwem Nauki, Badań i Gospodarki. 
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MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI  

Jak wskazano powyz ej w Austrii instytucją wiodącą jest Federalne Ministerstwo Transportu, 

Innowacji i Technologii podległe bezpos rednio pod Kanclerza. Wskazac  zatem nalez y, iz  nie 

jest to sytuacja odmienna od tej, z kto rą mamy do czynienia  w Polsce.  

Zgodnie z tres cią art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 4 wrzes nia 1997 r. o działach administracji 

rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z po z n. zm.) wyodrębniono dział „transport”. Natomiast w 

mys l art. 27 ust. 1 pkt. 1-3 dział transport obejmuje m.in. sprawy z zakresu funkcjonowania 

oraz rozwoju infrastruktury transportu, ruchu drogowego, przewozu oso b, czy tez  komunikacji 

publicznej. Argumentum a maiori ad minus, przyjąc  nalez y, iz  w zakres tegoz  działu wchodzą 

ro wniez  sprawy z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

Nalez y ro wniez  odnies c  się do ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w (Dz. U. z 

2012 r. poz. 392), zgodnie z kto rą (art. 33) Prezes Rady Ministro w ustala, w drodze 

rozporządzenia szczego łowy zakres działania ministra. Na dzien  sporządzania niniejszej opinii 

zgodnie z tres cią rozporządzenia Prezesa Rady Ministro w z dnia 22 wrzes nia 2014 r. w 

sprawie szczego łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257) 

odpowiedzialnym za dział „transport”, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4, jest Minister Infrastruktury i 

Rozwoju. 

Celem kompleksowej implementacji wdroz enia instytucji wiodącej występującej w Austrii  do 

polskiego porządku prawnego niezbędne jest przeprowadzenie stosownego procesu 

ustawodawczego oraz dokonanie zmian w prawie wewnętrznym.  

Zwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w w/w kraju, zadania z zakresu 

bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby do włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. Krajowej 

Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwa) nakładałyby się na siebie. Dlatego 

tez  w celu uniknięcia w/w zjawiska w pierwszej kolejnos ci nalez ało podjąc  pracę nad 

projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto rej celem byłoby uchylenie 

przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), by zlikwidowac  KRBRD (w tym tez  Wojewo dzkie Rady 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego) i przekazac  kompetencje z zakresu ruchu drogowego 

Ministrowi. 

Implementacja wzorca austriackiego pociągałaby ro wniez  szereg zmian na poziomie prawa 

wewnętrznego m.in. zarządzenie nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2014 
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r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego  Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 

zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 

ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a przede 

wszystkim zarządzenie nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 w sprawie 

nadania statutu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  

Wskazac  bowiem nalez y, iz  Krajowa Rada Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest instytucją, 

kto rej podstawą utworzenia jest cytowana juz  ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Niemniej 

jednak wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki wykonawczej (Sekretariatu KRBRD) 

działającej w ministerstwie włas ciwym ds. transportu jako komo rka organizacyjna. 

W wyniku takiego procesu dotychczasowe kompetencje i zadania KRBRD zostałyby scedowane 

na ministerstwo włas ciwe ds. transportu, kto re stałoby się wyłącznie odpowiedzialne za 

efekty, koordynację i realizację zadan , w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego. 
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4.2 Belgia  

W Belgii instytucją wiodącą w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego jest 

Międzyresortowy Komitet ds. Bezpieczen stwa Drogowego– tak tez  wynika z Global Status 

Report on Road Safety 2013 sporządzonego przez WHO. Komitet został powołany na mocy 

Dekretu Kro lewskiego o utworzeniu Federalnej Komisji ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego 

oraz Międzyresortowego Komitetu ds. Bezpieczen stwa Drogowego z 26 czerwca 2002 r.  

Funkcjonowanie komitetu jest s cis le skorelowane z pracą Komisji Federalnej 

Bezpieczen stwa Drogowego powołanej na mocy tego samego aktu prawnego. Komisja 

sporządza roczne sprawozdanie podsumowujące wyniki prowadzonej przez nią działalnos ci 

oraz jej zalecenia. Sprawozdanie jest przekazywane Komitetowi Międzyresortowemu, kto ry 

koordynuje podejmowanie odpowiednich działan  przez włas ciwych ministro w celem 

wdroz enia w z ycie zalecen  komisji federalnej. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

The Interministerial Committee for Road Safety  

Interministerieel Comité voor Verkeersveiligheid 

Międzyresortowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Drogowego 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest Dekret kro lewski o utworzeniu 

Federalnej Komisji ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz Międzyresortowego Komitetu 

ds. Bezpieczen stwa Drogowego z 26 czerwca 2002 r.  

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

  Koninklijk besluit houdende oprichting van een Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid en 

een Interministerieel Comité voor de Verkeersveiligheid 

Tytuł aktu w języku polskim  

 Dekret królewski o utworzeniu Federalnej Komisji ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego oraz 

Międzyresortowego Komitetu ds. Bezpieczeństwa Drogowego 
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PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Jako instytucję wiodącą nalez y wskazac  Międzyresortowy Komitet ds. Bezpieczen stwa 

Drogowego. Podstawą prawną jego ustanowienia jest art. 2  Dekretu kro lewskiego o 

utworzeniu Federalnej Komisji ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz Międzyresortowego 

Komitetu ds. Bezpieczen stwa Drogowego z 26 czerwca 2002 r. Międzyresortowy Komitet jest 

jednak s cis le powiązany z funkcjonowaniem innego organu – powołanego na mocy tego 

samego dekretu – tj. Federalną Komisją ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego. 

  

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Artikel 1. Binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer wordt een commissie 

opgericht met de naam " Federale Commissie voor de Verkeersveiligheid ". 

Art. 2. Er wordt een Interministerieel Comité voor Verkeersveiligheid opgericht. 

Art. 3. De Commissie krijgt als opdracht : 

- de becijferde indicatoren te bepalen die nuttig zijn voor de verkeersveiligheid; - becijferde 

doelstellingen te bepalen die inzake verkeersveiligheid tijdens een gegeven periode moeten 

worden bereikt; 

- maatregelen voor te stellen die ten uitvoer moeten worden gelegd om de vooropgestelde 

becijferde doelstellingen te bereiken; 

- de nodige middelen bepalen om deze maatregelen te ontwikkelen en van deze doelstellingen te 

bereiken. 

  De Commissie evalueert voortdurend hoe deze indicatoren evolueren. 

Art. 4. Op verzoek van het interministerieel Comité, van de Minister van Mobiliteit of op eigen 

initiatief geeft de Commissie een advies over de maatregelen te nemen om de verkeersveiligheid te 

bevorderen, onder andere inzake de wet betreffende de politie over het wegverkeer en haar 

uitvoeringsbesluiten. 

De Commissie onderzoekt eveneens de maatregelen die moeten worden genomen inzake de 

bijstand aan slachtoffers van verkeersongevallen. 

Art. 5. De Commissie stelt een jaarlijks syntheseverslag op met de resultaten van haar 

werkzaamheden en haar aanbevelingen. Het verslag wordt overgemaakt aan het interministerieel 

Comité via haar voorzitterschap. 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

Dekret królewski  

Artykuł 1. W strukturach Federalnego Urzędu ds. Mobilności i Transportu utworzona zostaje 

komisja pod nazwą „Federalna Komisja ds. Bezpieczeństwa Drogowego”  

Art. 2. Utworzony zostaje Międzyresortowy Komitet ds. Bezpieczeństwa Drogowego. 

Art. 3. Zadaniem Komisji jest: 

- określanie wskaźników cyfrowych przydatnych dla oceny bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

- określanie wyrażonych liczbowo celów w zakresie bezpieczeństwa drogowego, jakie muszą zostać 

osiągnięte w ciągu danego okresu czasu; 

- proponowanie działań, które muszą zostać podjęte, aby osiągnięte zostały przyjęte cele wyrażone 

liczbowo; 

- określenie niezbędnych środków do opracowania tych działań i osiągnięcia założonych celów. 

Komisja ocenia na bieżąco zachowywanie się tych wskaźników. 

Art. 4. Na wniosek Komitetu Międzyresortowego, Ministra Mobilności lub z własnej inicjatywy 

Komisja doradza, jakie należy podjąć działania dla poprawy bezpieczeństwa drogowego, m.in. jeśli 

chodzi o ustawę o policji drogowej i przepisy wykonawcze do niej. 

Komisja bada również środki, jakie muszą zostać podjęte w zakresie pomocy ofiarom wypadków 

drogowych. 

Art. 5. Komisja sporządza roczne sprawozdanie podsumowujące wyniki prowadzonej przez nią 

działalności oraz jej zalecenia. Sprawozdanie jest przekazywane Komitetowi Międzyresortowemu za 

pośrednictwem jego przewodniczącego. 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Zgodnie z art. 12 Dekretu Kro lewskiego belgijska instytucja wiodąca w zakresie 

bezpieczen stwa ruchu drogowego to komitet międzyresortowy. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Art. 12. Het Interministerieel Comité neemt de werkzaamheden van de Commissie in ontvangst via 

zijn voorzitterschap. Op grond daarvan coördineert het Interministerieel Comité, de maatregelen te 
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treffen door de ministers die erin vertegenwoordigd zijn, in het kader van hun bevoegdheden, 

betreffende : 

- becijferde doelstellingen inzake verkeersveiligheid voor een gegeven periode; 

- het beleid dat ten uitvoer moet worden gelegd om deze doelstellingen te bereiken. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Art. 12. Komitet Międzyresortowy odbiera działalność Komisji za pośrednictwem swojego 

przewodniczącego. Na tej podstawie Komitet Międzyresortowy koordynuje podejmowanie przez 

właściwych ministrów w ramach ich uprawnień działań dotyczących: 

- wyrażonych liczbowo celów z zakresu bezpieczeństwa drogowego na dany okres czasu; 

- działań, jakie muszą zostać podjęte w celu osiągnięcia tych celów. 

 

SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład Międzyresortowego Komitetu ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego został okres lony w 

art. 13  Dekretu kro lewskiego - członkami komitetu są wymienieni  ministrowie.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Art. 13. Het Interministerieel Comité is samengesteld uit de volgende leden of hun 

vertegenwoordigers : 

- de Minister van Mobiliteit en Vervoer; 

- de Minister van Justitie; 

- de Minister van Binnenlandse Zaken; 

- de Minister belast met het Grootstedenbeleid; 

- een minister die wordt aangewezen door de Waalse regering; 

- een minister die wordt aangewezen door de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest; 

- een minister die wordt aangewezen door de Vlaamse Regering. 

De voorzitter van de Commissie woont de vergaderingen van het Interministerieel Comité bij. 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

  Art. 13. W skład Komitetu Międzyresortowego wchodzą następujący członkowie lub ich 

przedstawiciele: 

- Minister Mobilności i Transportu; 

- Minister Sprawiedliwości; 

- Minister Spraw Wewnętrznych; 

- Minister właściwy ze względu na urbanizację; 

- minister wyznaczony przez Rząd Waloński; 

- minister wyznaczony przez rząd Regionu Stołecznego Brukseli; 

- minister wyznaczony przez Rząd Flamandzki. 

Przewodniczący Komisji bierze udział w posiedzeniach Komitetu Międzyresortowego. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru wynika z art. 5 i 12, Dekretu Kro lewskiego. Komitet międzyresortowy jest 

organem wdraz ającym w z ycie zalecenia federalnej komisji. Komitet podlega Ministrowi 

Mobilnos ci i Transportu, kto ry jest jednoczes nie jego przewodniczącym.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

 Art. 5. De Commissie stelt een jaarlijks syntheseverslag op met de resultaten van haar 

werkzaamheden en haar aanbevelingen. Het verslag wordt overgemaakt aan het interministerieel 

Comité via haar voorzitterschap. 

Art. 12. Het Interministerieel Comité neemt de werkzaamheden van de Commissie in ontvangst via 

zijn voorzitterschap. Op grond daarvan coördineert het Interministerieel Comité, de maatregelen te 

treffen door de ministers die erin vertegenwoordigd zijn, in het kader van hun bevoegdheden, 

betreffende : 

- becijferde doelstellingen inzake verkeersveiligheid voor een gegeven periode; 

- het beleid dat ten uitvoer moet worden gelegd om deze doelstellingen te bereiken. 

Art. 14. Het voorzitterschap van het Interministerieel Comité wordt waargenomen door de Minister 

van Mobiliteit en Vervoer of haar vertegenwoordiger. (…) 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

Art. 5. Komisja sporządza roczne sprawozdanie podsumowujące wyniki prowadzonej przez nią 

działalności oraz jej zalecenia. Sprawozdanie jest przekazywane Komitetowi Międzyresortowemu za 

pośrednictwem jego przewodniczącego. 

Art. 12. Komitet Międzyresortowy odbiera działalność Komisji za pośrednictwem swojego 

przewodniczącego. Na tej podstawie Komitet Międzyresortowy koordynuje podejmowanie przez 

właściwych ministrów w ramach ich uprawnień działań dotyczących: 

- wyrażonych liczbowo celów z zakresu bezpieczeństwa drogowego na dany okres czasu; 

- działań, jakie muszą zostać podjęte w celu osiągnięcia tych celów. 

 

Art. 14. Funkcję przewodniczącego Komitetu Międzyresortowego obejmuje Minister Mobilności i 

Transportu lub jego przedstawiciel.(…) 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Minister Mobilnos ci i Transportu jest przewodniczącym Komitetu Międzyresortowego, o czym 

stanowi art. 14 Dekretu Kro lewskiego. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Art. 14. Het voorzitterschap van het Interministerieel Comité wordt waargenomen door de Minister 

van Mobiliteit en Vervoer of haar vertegenwoordiger. 

Het secretariaat van het Interministerieel Comité wordt verzekerd door een ambtenaar van de 

Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer aangeduid door de Minister van Mobiliteit en 

Vervoer. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Art. 14. Funkcję przewodniczącego Komitetu Międzyresortowego obejmuje Minister Mobilności i 

Transportu lub jego przedstawiciel. 

Sekretariat Komitetu Międzyresortowego zostaje zapewniony przez urzędnika Federalnego Urzędu 

ds. Mobilności i Transportu wskazanego przez Ministra Mobilności i Transportu. 
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ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji  Komitetu Resortowego ds. bezpieczen stwa ruchu drogowego został 

uregulowany w art. 12 Dekretu Kro lewskiego. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Art. 12. Het Interministerieel Comité neemt de werkzaamheden van de Commissie in ontvangst via 

zijn voorzitterschap. Op grond daarvan coördineert het Interministerieel Comité, de maatregelen te 

treffen door de ministers die erin vertegenwoordigd zijn, in het kader van hun bevoegdheden, 

betreffende : 

- becijferde doelstellingen inzake verkeersveiligheid voor een gegeven periode; 

- het beleid dat ten uitvoer moet worden gelegd om deze doelstellingen te bereiken. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Art. 12. Komitet Międzyresortowy odbiera działalność Komisji za pośrednictwem swojego 

przewodniczącego. Na tej podstawie Komitet Międzyresortowy koordynuje podejmowanie przez 

właściwych ministrów w ramach ich uprawnień działań dotyczących: 

- wyrażonych liczbowo celów z zakresu bezpieczeństwa drogowego na dany okres czasu; 

- działań, jakie muszą zostać podjęte w celu osiągnięcia tych celów. 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Międzyresortowy Komitet ds. Bezpieczen stwa Drogowego jest instytucją wiodącą zbliz oną do 

Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, kto ra funkcjonuje w Polsce. Zaro wno 

instytucja wiodąca w Belgii jak i Krajowa Rada Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego to 

międzyresortowe organy kolegialne, w kto rych skład wchodzą przedstawiciele z szeregu 

ministerstw jak i innych jednostek, instytucji, stowarzyszen  itp.  

Niemniej jednak belgijski komitet międzyresortowy został powołany na mocy oddzielnego 

aktu prawnego (dekretu kro lewskiego), a z kolei utworzenie polskiej Krajowej Rady 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego nastąpiło w ustawie - Prawo o ruchu drogowym.  
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Nalez y zwro cic  uwagę na ro z ne systemy prawne - Kro lestwo Belgii jest monarchią 

konstytucyjną, z kolei Rzeczpospolita Polska jest republiką parlamentarną zatem przyjąc  

nalez y, iz  całkowita implementacja belgijskiej instytucji wiodącej jest niemoz liwa.  

Jednakz e pomijając odmiennos c  ustrojową, w celu zaimplementowania rozwiązan  

stosowanych w Belgii do polskiego porządku prawnego  w pierwszej kolejnos ci nalez ałoby 

podjąc  pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto rej celem 

byłoby uchylenie przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o Ruchu 

Drogowym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), celem likwidacji KRBRD (w tym tez  

Wojewo dzkich Rad Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego). Jest to zabieg konieczny, celem 

kto rego jest uniknięcie przypisania toz samych kompetencji dla dwo ch organo w. Następnie na 

podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w moz liwe 

byłoby powołanie w drodze zarządzenia Międzyresortowy Komitet ds. Bezpieczen stwa 

Drogowego. 
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4.3 Bułgaria  

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 

2011 r.) instytucją wiodącą z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego jest Pan stwowo-

Społeczna Komisja Konsultatywna Ruchu Drogowego. Analiza materiało w z ro dłowych 

przeprowadzona przez wykonawca ekspertyzy potwierdziła, iz  stan prawny w tym zakresie 

nie uległ zmianom i  instytucją wiodącą nadal jest Pan stwowo-Społeczna Komisja 

Konsultatywna Ruchu Drogowego.  

Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej5 jest Ustawa o Ruchu Drogowym  z dnia 

01.09.1999 r. Jest ona podmiotem, kto ry odpowiada komisji międzyresortowej ustanawianej 

przez Prezesa Rady Ministro w  w polskim porządku prawnym. Pan stwowo-Społeczna Komisja 

Konsultatywna Ruchu Drogowego bezpos rednio podlega pod rząd, a jej gło wnym zadaniem 

jest koordynacja działan  organo w administracji publicznej w zakresie bezpieczen stwa ruchu 

drogowego. Aby wypełnic  swe zadania Komitet wspomaga Radę Ministro w w podejmowaniu 

decyzji związanych z bezpieczen stwem na drodze, a takz e przygotowuje swe stanowiska, 

analizuje dane, sporządza raporty, narodowe plany itd.  

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА. 

Państwowo-Społeczna Komisja Konsultatywna Ruchu Drogowego 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest Ustawa o Ruchu Drogowym, kto ra 

weszła w z ycie w dniu 01.09.1999 r.  (Uwzględniono denominację z dnia 05.07.1999 r. ) oraz 

Postanowienie nr 220 z 3 paz dziernika 2003 r. w sprawie  ustalenia składu i działalnos ci 

pan stwowo-społecznej komisji konsultatywnej w sprawach bezpieczen stwa ruchu drogowego 

 

                                                                    
5Zob. http://dokkpbdp.mvr.bg (stan na dzień: 17 grudnia 2014 r.) 
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Tytuł aktu w języku ojczystym  

Закон За Движението По Пътищата В сила от 01.09.1999 г.  (тразена деноминацията от 

05.07.1999 г. ) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 220 ОТ 3 ОКТОМВРИ 2003 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪСТАВА И ДЕЙНОСТТА 

НА ДЪРЖАВНО-ОБЩЕСТВЕНАТА КОНСУЛТАТИВНА КОМИСИЯ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА 

БЕЗОПАСНОСТТА НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

Ustawa o Ruchu Drogowym  - weszła w życie w dniu 01.09.1999 r.  (Uwzględniono denominację z 

dnia 05.07.1999 r. ) 

Postanowienie nr 220 z 3 października 2003 r. W sprawie  ustalenia składu i działalności 

państwowo-społecznej komisji konsultatywnej w sprawach bezpieczeństwa ruchu drogowego     

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest § 1 Przepiso w dodatkowych Ustawy o 

Ruchu Drogowym z dnia 1 wrzes nia 1999 r.   

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§ 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Към Министерския съвет се създава 

"Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на 

движението по пътищата" за координиране на действията между държавните органи и 

обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

§ 1. (1) (Zm. – Dziennik Ustaw, nr 43 z 2002 r., obowiązuje od dnia 26.04.2002 r.) Przy Radzie 

Ministrów powstaje "Państwowo-Społeczna Komisja Konsultatywna Ruchu Drogowego” celem 

koordynacji działań organów państwowych i społeczeństwa w związku z problemami 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Pan stwowo-Społeczna Komisja Konsultatywna Ruchu Drogowego jest komisją konsultacyjną o 

czym stanowi § 1 Przepiso w dodatkowych Prawa o Ruchu Drogowym z dnia 01.09.1999 r.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§ 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Към Министерския съвет се създава 

"Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на 

движението по пътищата" за координиране на действията между държавните органи и 

обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

§ 1. (1) (Zm. – Dziennik Ustaw, nr 43 z 2002 r., obowiązuje od dnia 26.04.2002 r.) Przy Radzie 

Ministrów powstaje "Państwowo-Społeczna Komisja Konsultatywna Ruchu Drogowego” celem 

koordynacji działań organów państwowych i społeczeństwa w związku z problemami 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład instytucji wiodącej został ustanowiony w art. 1 ust. 1 postanowienia nr 220 z 3 

paz dziernika 2003 r. w sprawie ustalenia składu i działalnos ci pan stwowo-społecznej komisji 

konsultatywnej w sprawach bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Чл. 1. (1) Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на  езопасността на 

движението по пътищата, наричана по-нататък "комисията", се състои от председател, трима 

заместник- председатели, секретар и 16 членове. 

(2)  

Членове на комисията са: заместник-министър на образованието и науката, заместник- 

министър на здравеопазването, заместник-министър на финансите, заместник-министър 

на отбраната, заместник-министър на земеделието и продоволствието, заместник- 

министър на икономиката и енергетиката, заместник-министър на правосъдието, 
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заместник-министър на държавната политика при бедствия и аварии, заместник- 

министър на околната среда и водите, заместник-председател на Държавната агенция за 

младежта и спорта, председателят на Българския Червен кръст, председателят на Съюза 

на българските автомобилисти, представител на Националното сдружение на общините 

в Република България, председателят на Асоциацията на българските застрахователи, 

председателят на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и 

пътищата, представител на Държавната агенция за закрила на детето. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Art. 1. (1) Państwowo-Społeczna Komisja Konsultatywna Ruchu Drogowego, zwana dalej „komisją”, 

składa się z przewodniczącego, trzech wiceprzewodniczących, sekretarza i 16 członków. 

(2) Członkami komisji są: wiceminister oświaty i nauki, wiceminister ochrony zdrowia, wiceminister 

finansów, wiceminister  obrony, wiceminister rolnictwa i żywności, wiceminister gospodarki i 

energetyki, wiceminister sprawiedliwości, wiceminister polityki państwa w przypadku klęsk 

żywiołowych i awarii, wiceminister środowiska i zasobów wodnych, wiceprzewodniczący 

Państwowej Agencji ds. młodzieży i sportu , przewodniczący Bułgarskiego Czerwonego Krzyża, 

przewodniczący Związku automobilistów bułgarskich, przedstawiciel Narodowego stowarzyszenia 

gmin w Republice Bułgarii, przewodniczący Asocjacji bułgarskich ubezpieczycieli, przewodniczący 

Asocjacji bułgarskich zakładów przewozów międzynarodowych i dróg, przedstawiciel Państwowej 

agencji ochrony dziecka. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru uregulowana jest w art. § 1 ust. 2 pkt 1 Przepiso w dodatkowych Prawa o 

Ruchu Drogowym, kto ry stanowi o bezpos redniej podległos ci pod Radę Ministro w. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§ 1. (1) (Изм. - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Към Министерския съвет се създава 

"Държавно-обществена консултативна комисия по проблемите на безопасността на 

движението по пътищата" за координиране на действията между държавните органи и 

обществеността във връзка с проблемите на безопасността на движението по пътищата. 
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(2) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2002 г., в сила от 26.04.2002 г.) Комисията по ал. 1: 

1. подпомага Министерския съвет при вземане на решения, свързани с безопасността на 

движението по пътищата; 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

§ 1. (1) (Zm. – Dziennik Ustaw, nr 43 z 2002 r., obowiązuje od dnia 26.04.2002 r.) Przy Radzie 

Ministrów powstaje "Państwowo-Społeczna Komisja Konsultatywna Ruchu Drogowego” celem 

koordynacji działań organów państwowych i społeczeństwa w związku z problemami 

bezpieczeństwa ruchu drogowego.  

(2) (Nowa – Dziennik Ustaw, nr  43 z 2002 r., obowiązuje od 26.04.2002 r.) Komisja wg ust. 1: 

1. wspomaga Radę Ministrów przy podejmowaniu decyzji, związanych z bezpieczeństwem ruchu 

drogowego; 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem Instytucji jest przewodniczący, o czym mo wi art. 1 ust. Postanowienia nr 220 z 

3 paz dziernika 2003 r. w sprawie  ustalenia składu i działalnos ci pan stwowo-społecznej 

komisji konsultatywnej w sprawach bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Чл. 1. (1) Държавно-обществената консултативна комисия по проблемите на  езопасността на 

движението по пътищата, наричана по-нататък "комисията", се състои от председател, трима 

заместник- председатели, секретар и 16 членове. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Art. 1. (1) Państwowo-Społeczna Komisja Konsultatywna Ruchu Drogowego, zwana dalej „komisją”, 

składa się z przewodniczącego, trzech wiceprzewodniczących, sekretarza i 16 członków. 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji  Pan stwowego Publicznego Komitetu Konsultacyjnego Problemo w 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego został uregulowany w § 1 ust. 2 Ustawy o Ruchu 
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Drogowym. Nakłada on na organ obowiązki m.in. opiniowania i opracowywania projekto w 

ustaw i przepiso w dotyczących bezpieczen stwa ruchu drogowego oraz koordynację i 

podejmowanie działan  dla realizacji programo w międzynarodowych w zakresie 

bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Комисията по ал. 1: 

1. подпомага Министерския съвет при вземане на решения, свързани с безопасността на 

движението по пътищата; 

2. дава становища и разработва проекти на закони и подзаконови нормативни актове, имащи 

отношение към безопасността на движението по пътищата; 

3. анализира информацията и изготвя ежегоден доклад за състоянието на безопасността на 

движението по пътищата, който се разглежда от Министерския съвет; 

4. изготвя национални програми за подобряване състоянието на безопасността на 

движението по пътищата, които се приемат от Министерския съвет; 

5. дава предложение за необходимите държавни и общински разходи за осигуряване 

безопасността на движението; 

6. координира и предприема мерки за изпълнението на международните програми по 

безопасността на движението; 

7. участва в работната група "Безопасност на движението" към Комитета по вътрешен 

транспорт при Европейската икономическа комисия на ООН. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Komisja na mocy ust. 1: 

1. wspomaga Radę Ministrów przy podejmowaniu decyzji związanych z bezpieczeństwem w ruchu 

drogowym; 

2.  zajmuje stanowisko i opracowuje projekty ustaw i aktów normatywnych około ustawowych, 

odnoszących się do bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

3. analizuje informację i sporządza coroczny raport o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

który rozpatrywany jest przez Radę Ministrów; 
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4. przygotowuje programy krajowe dotyczące zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które 

przyjmowane są przez radę Ministrów; 

5.  opracowuje propozycję dotyczące niezbędnych wydatków w skali państwowej i gminnej celem 

zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

6. koordynuje i planuje kroki wspomagające realizację programów międzynarodowych dotyczących 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

7. uczestniczy w grupie roboczej "Bezpieczeństwo ruchu drogowego” przy Komitecie transportu 

wewnętrznego przy Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ. 

 

METODY IMPLEMENTACJI 

Jak wskazano powyz ej w Bułgarii instytucją wiodącą jest Pan stwowo-Społeczna Komisja 

Konsultatywna Ruchu Drogowego  podległa bezpos rednio pod Radę Ministro w.  

Pan stwowo-Społeczna Komisja Konsultatywna Ruchu Drogowego jest instytucją wiodącą 

bardzo zbliz oną do Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, kto ra funkcjonuje w 

Polsce. Zaro wno jeden, jak i drugi podmiot to kolegialny międzyresortowy organ pomocniczy 

Rady Ministro w w sprawach bezpieczen stwa ruchu drogowego. Ro wniez  kwestia aktu 

ustanawiającego instytucje wiodące została uregulowana w toz samy sposo b, bowiem zaro wno 

Pan stwowo-Społeczna Komisja Konsultatywna Ruchu Drogowego jak i Krajowa Rada 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego ustanowiona została we włas ciwej dla danego pan stwa 

ustawie o ruchu drogowym. 

W związku z powyz szym w celu zaimplementowania rozwiązan  stosowanych w 

Bułgarii do polskiego porządku prawnego nalez ałoby zmienic  zakres kompetencji poprzez 

uchwalenie ustawy o zmianie ustawy zgodnie z kto rą znowelizowany zostanie art. 140c 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z 

po z n. zm.).  Warto jednak zauwaz yc , iz  instytucja wiodąca w Bułgarii dysponuje mniejszym 

zakresem kompetencji aniz eli KRBRD.  
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4.4 Chorwacja  

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 

2011 r.) Chorwacja nie posiada instytucji wiodącej w zakresie bezpieczen stwa ruchu 

drogowego. Analiza materiało w z ro dłowych przeprowadzona przez wykonawca ekspertyzy, 

wykazała iz  za instytucję wiodącą moz na uznac  „Grupę Doradczą”, kto ra posiada odpowiednie 

kompetencje w tym zakresie.  

 Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej jest Narodowy program bezpieczen stwa 

ruchu drogowego Republiki Chorwackiej 2011 – 2020 przyjęty przez rząd 14 kwietnia 2011. 

„Grupa Doradcza” podlega bezpos rednio pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych,  a jej 

gło wnym zadaniem jest wdraz anie postanowien  w/w programu. W jej skład wchodzą 

ministerstwa, organizacje, stowarzyszenia zawodowe, stowarzyszenia obywatelskie i inne 

związane z bezpieczen stwem ruchu drogowego. Wykonując swoje obowiązki „Grupa 

Doradcza” m.in. monitoruje postępy związane z realizacją programu. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Radnu skupinu 

 „Grupa Doradcza”  

(powołana przez rząd w celu realizacji narodowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Republiki Chorwackiej 2011 – 2020) 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa republike hrvatske 2011. – 2020. Godine 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

Narodowy program bezpieczeństwa ruchu drogowego Republiki Chorwackiej 2011 r. – 2020 r. 
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PRZEPISY USTANAWIAJĄCE GRUPĘ ROBOCZĄ 

Podstawą prawną ustanowienia Grupy Roboczej jest pkt 7.1 Krajowego chorwackiego 

programu bezpieczen stwa ruchu drogowego na lata 2011 – 2020. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

7.1 Na temelju pozitivnih pokazatelja o opravdanosti Nacionalnog programa, Vlada Republike 

Hrvatske kao nositelja određuje Ministarstvo unutarnjih poslova. Za djelotvorniju provedbu 

programa ministar unutarnjih poslova imenovat će radnu skupinu na prijedlog ministarstava i 

stručnih organizacija. U ime Ministarstva unutarnjih poslova kao nositelja programa, imenovat će se 

voditelj, jedan zamjenik voditelja i dva člana, u ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, još 

jedan zamjenik voditelja i jedan član, u ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva 

zdravstva i socijalne skrbi, Ministarstva pravosuđa, Hrvatskog autokluba, Centra za vozila Hrvatske, 

Hrvatskih cesta i Hrvatskog ureda za osiguranje, po jedan član. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

7.1 W oparciu o pozytywną ocenę uzasadnienia programu narodowego rząd Republiki Chorwackiej 

wyznacza na właściciela programu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Na wniosek ministerstw i 

organizacji zawodowych Minister Spraw Wewnętrznych wyznacza grupę doradczą do zapewnienia 

skutecznego wdrożenia programu. W imieniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako właściciela 

programu wyznaczony zostanie jeden przewodniczący,  jeden zastępca przewodniczącego i dwóch 

członków, w imieniu Ministerstwa Morza, Transportu i Infrastruktury kolejny zastępca 

przewodniczącego i jeden członek, w imieniu Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu, Ministerstwa 

Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Automobilklubu Chorwacji, 

Chorwackiego Centrum Motoryzacyjnego, Chorwackich Dróg i Chorwackiego Zakładu Ubezpieczeń 

po jednym członku. 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Instytucja ma formę Grupy Roboczej, o czym stanowi pkt 7.1 Krajowego chorwackiego 

programu bezpieczen stwa ruchu drogowego na lata 2011 – 2020. 
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Za djelotvorniju provedbu programa ministar unutarnjih poslova imenovat će radnu skupinu na 

prijedlog ministarstava i stručnih organizacija. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Na wniosek ministerstw i organizacji zawodowych Minister Spraw Wewnętrznych wyznacza grupę 

doradczą do zapewnienia skutecznego wdrożenia programu. 

 

SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład instytucji wiodącej został ustanowiony w  7.1 Krajowego chorwackiego programu 

bezpieczen stwa ruchu drogowego na lata 2011 – 2020. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

(…)U ime Ministarstva unutarnjih poslova kao nositelja programa, imenovat će se voditelj, jedan 

zamjenik voditelja i dva člana, u ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, još jedan zamjenik 

voditelja i jedan član, u ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva zdravstva i 

socijalne skrbi, Ministarstva pravosuđa, Hrvatskog autokluba, Centra za vozila Hrvatske, Hrvatskih 

cesta i Hrvatskog ureda za osiguranje, po jedan član. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

(…) W imieniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako właściciela programu wyznaczony zostanie 

jeden przewodniczący,  jeden zastępca przewodniczącego i dwóch członków, w imieniu 

Ministerstwa Morza, Transportu i Infrastruktury kolejny zastępca przewodniczącego i jeden członek, 

w imieniu Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, 

Ministerstwa Sprawiedliwości, Automobilklubu Chorwacji, Chorwackiego Centrum 

Motoryzacyjnego, Chorwackich Dróg i Chorwackiego Zakładu Ubezpieczeń po jednym członku. 
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FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru uregulowana jest w pkt 7.1 Krajowego chorwackiego programu 

bezpieczen stwa ruchu drogowego na lata 2011 – 2020, kto ry stanowi, o bezpos redniej 

podległos ci pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Na temelju pozitivnih pokazatelja o opravdanosti Nacionalnog programa, Vlada Republike Hrvatske 

kao nositelja određuje Ministarstvo unutarnjih poslova.  

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

W oparciu o pozytywną ocenę uzasadnienia programu narodowego rząd Republiki Chorwackiej 

wyznacza na właściciela programu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem Instytucji jest przewodniczący, o czym mo wi pkt 7.1 Krajowego chorwackiego 

programu bezpieczen stwa ruchu drogowego na lata 2011 – 2020.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

U ime Ministarstva unutarnjih poslova kao nositelja programa, imenovat će se voditelj, jedan 

zamjenik voditelja i dva člana, u ime Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, još jedan zamjenik 

voditelja i jedan član, u ime Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, Ministarstva zdravstva i 

socijalne skrbi, Ministarstva pravosuđa, Hrvatskog autokluba, Centra za vozila Hrvatske, Hrvatskih 

cesta i Hrvatskog ureda za osiguranje, po jedan član 

 



CHORWACJA 
 

 

Strona 37                                                              Kancelaria Łazor i Wspo lnicy S.K.A. ⦁ www.lazoriwspolnicy.pl 

 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

W imieniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych jako właściciela programu wyznaczony zostanie 

jeden przewodniczący, jeden zastępca przewodniczącego i dwóch członków, w imieniu Ministerstwa 

Morza, Transportu i Infrastruktury kolejny zastępca przewodniczącego i jeden członek, w imieniu 

Ministerstwa Nauki, Edukacji i Sportu, Ministerstwa Zdrowia i Opieki Społecznej, Ministerstwa 

Sprawiedliwości, Automobilklubu Chorwacji, Chorwackiego Centrum Motoryzacyjnego, 

Chorwackich Dróg i Chorwackiego Zakładu Ubezpieczeń po jednym członku. 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji  Grupy Roboczej został uregulowany w pkt 7.2 Krajowego chorwackiego 

programu bezpieczen stwa ruchu drogowego na lata 2011 – 2020. Nakłada on na Grupę 

Roboczą obowiązki m.in. monitorowanie realizacji załoz en  wynikających z programu oraz we 

wspo łpracy z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych informuje opinię publiczną o planowanych 

działaniach i osiągniętych wynikach.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

7.2 Članovi radne skupine imaju ulogu stručne ekipe. 

Za svoj rad odgovaraju ministru unutarnjih poslova. 

Radna skupina ima sljedeće zadaće: 

– predlaže financijski plan za proračunsku godinu, 

– predlaže plan nabave ministru unutarnjih poslova, 

– razmatra izvješće o izvršavanju Nacionalnog programa i predlaže mjere za poboljšanje, 

– predlaže i razrađuje programe ili planove aktivnosti, 

– prati i daje prijedloge za provedbu planova, 

– podnosi Vladi Republike Hrvatske godišnja izvješća o realizaciji Nacionalnog programa zajedno s 

financijskim izvješćem, 

– u suradnji s Ministarstvom unutarnjih poslova izvješćuje širu javnost o planiranim aktivnostima i 

postignutim rezultatima. 

 

 



CHORWACJA 
 

 

Strona 38                                                              Kancelaria Łazor i Wspo lnicy S.K.A. ⦁ www.lazoriwspolnicy.pl 

 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

7.2 Członkowie grupy doradczej pełnią rolę zespołu eksperckiego. 

Doradzają ministrowi spraw wewnętrznych. 

Grupa doradcza posiada następujące zadania: 

– przedkłada plan finansowy na rok budżetowy, 

– przedkłada plan zakupów ministrowi spraw wewnętrznych, 

– bada sprawozdanie z wykonania programu narodowego i zgłasza propozycje działań 

udoskonalających, 

– przedkłada i opracowuje programy lub plany działania, 

– nadzoruje i wydaje zalecenia dotyczące realizacji planów, 

– składa rządowi Republiki Chorwackiej roczne sprawozdania ze stanu realizacji programu 

narodowego wraz ze sprawozdaniem finansowym, 

– wspólnie z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych informuje opinię publiczną o planowanych 

działaniach i osiągniętych postępach. 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

„Grupa Doradcza” jest instytucją wiodącą zbliz oną do Krajowej Rady Bezpieczen stwa 

Ruchu Drogowego, kto ra funkcjonuje w Polsce. Zaro wno jeden, jak i drugi podmiot to 

kolegialny międzyresortowy organ pomocniczy z tym, z e w Polsce KRBRD wspomaga Radę 

Ministro w, zas  „Grupa Doradcza” wspiera Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Inaczej została 

uregulowana kwestia aktu ustanawiającego instytucje wiodące, bowiem  Krajowa Rada 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego ustanowiona została w ustawie o ruchu drogowym, zas  

„Grupę Doradczą” powołuje Narodowy program bezpieczen stwa ruchu drogowego Republiki 

Chorwackiej 2011 – 2020. 

Celem kompleksowej implementacji instytucji wiodącej występującej w Chorwacji do 

polskiego porządku prawnego niezbędne jest przeprowadzenie stosownego procesu 

ustawodawczego oraz dokonanie zmian w prawie wewnętrznym.  

Zauwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w w/w kraju, zadania 

z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby do włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. 

Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz „Grupy Doradczej”) i nakładałyby się 
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na siebie. W celu uniknięcia w/w zjawiska w pierwszej kolejnos ci nalez ało podjąc  pracę nad 

projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto rej celem byłoby uchylenie 

przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), celem likwidacji KRBRD (w tym tez  Wojewo dzkich Rad 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego). Następnie na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 

1996 r. o Radzie Ministro w (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) Prezes Rady Ministro w w drodze 

zarządzenia mo głby powołac  organ o kompetencjach jakimi dysponuje „Grupa Doradcza” w 

Chorwacji.  
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4.5 Cypr  

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan 

prawny na 2011 r.) instytucją wiodącą z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego jest 

Rada Bezpieczen stwa Drogowego. Analiza materiało w z ro dłowych przeprowadzona 

przez wykonawcy ekspertyzy potwierdziła, iz  stan prawny w tym zakresie nie uległ 

zmianom i  instytucją wiodącą nadal jest w/w organ.  

Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej jest Ustawa o bezpieczen stwie 

ruchu drogowego z 1986 r. i 2000 r. (174/1986). Jest ona podmiotem, kto ry 

odpowiada komisji międzyresortowej ustanawianej przez Prezesa Rady Ministro w w 

polskim porządku prawnym. Rada Bezpieczen stwa Drogowego bezpos rednio podlega 

pod Ministerstwo Komunikacji i Robo t Publicznych, a jej gło wnym zadaniem jest 

kształtowanie ogo lnej polityki bezpieczen stwa drogowego. Wykonując swe zadania 

Rada Bezpieczen stwa Drogowego m.in.) bada zapotrzebowanie, wykonalnos c  i 

moz liwos c  przyjęcia nowych instytucjonalnych lub praktycznych działan  mających na 

celu poprawę standardo w bezpieczen stwa drogowego na Cyprze.  

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Rada Bezpieczeństwa Drogowego 

Συμβούλιον Οδικής Ασφαλείας 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym Radę Bezpieczen stwa Drogowego jest Ustawa o 

bezpieczeństwie ruchu drogowego z 1986 r. i 2000 r. (174/1986) 

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

Οι περί Οδικής Ασφάλειας Νόμοι του 1986 και του 2000 (174/1986) 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

Ustawa o bezpieczeństwie ruchu drogowego z 1986 r. i 2000 r. (174/1986) 
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PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest art. 3 ust. 1 Ustawy o bezpieczen stwie 

drogowego z 1986 r. i 2000 r. (174/1986). 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

3.-(1) Συνιστάται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο 

απαρτίζεται από τους ακόλουθους: (…) 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

3.-(1) W Ministerstwie Komunikacji i Robót Publicznych utworzona zostaje Rada Bezpieczeństwa 

Drogowego, w skład której wchodzą: (…) 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Rada Bezpieczen stwa Drogowego działa w formie międzyresortowego organu kolegialnego 

składającego się z 9 członko w oraz przewodniczącego o czym stanowi art. 3 ust. 1 Ustawy o 

bezpieczen stwie ruchu drogowego z 1986 r. i 2000 r. (174/1986). 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

3.-(1) Συνιστάται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο 

απαρτίζεται από τους ακόλουθους: (…) 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

3.-(1) (…)(α) Minister Komunikacji i Robót Publicznych pełniący funkcję przewodniczącego  oraz 

(β) upoważnieni przedstawiciele następujących organów, pełniący funkcje członków: 

(i) Dyrektor Generalny Ministerstwa Komunikacji i Robót Publicznych  

(ii) Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

(iii) Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Kultury  

(iv) Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia  

(v) Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów  

(vi) Szef Policji  
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(vii) Dyrektor ds. Robót Publicznych przy Ministerstwie Komunikacji i Robót Publicznych  

(viii) Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego przy Ministerstwie Komunikacji i Robót 

Publicznych  oraz 

(ix) Prezes Cypryjskiej Izby Naukowo-Technicznej. 

 

SKŁAD INSTYTUCJI 

W skład Rady Bezpieczeństwa Drogowego wchodzi przewodniczący i 9 członków wymienionych w  

art. 3 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie ruchu drogowego z 1986 r. i 2000 r. (174/1986). 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

3.-(1) (…)(α) τον Υπουργό Συγκοινωνιών και ΄Εργων ως Προέδρο· και 

(β) εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των ακολούθων, ως μέλη: 

(i) του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων· 

(ii) του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών· 

(iii) του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού· 

(iv) του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Υγείας· 

(v) του Γενικού Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών· 

(vi) του Αρχηγού Αστυνομίας· 

(vii) του Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων ΄Εργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων· 

(viii) του Διευθυντή του Τμήματος Οδικών Μεταφορών του Υπουργείου Συγκοινωνιών και ΄Εργων· 

και 

(ix) του Προέδρου του Επιστημονικού και Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

3.-(1) (…)(α) Minister Komunikacji i Robót Publicznych pełniący funkcję przewodniczącego oraz: 

(β) upoważnieni przedstawiciele następujących organów, pełniący funkcje członków: 

(i) Dyrektor Generalny Ministerstwa Komunikacji i Robót Publicznych  

(ii) Dyrektor Generalny Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

(iii) Dyrektor Generalny Ministerstwa Edukacji i Kultury 

(iv) Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia 
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(v) Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów 

(vi) Szef Policji 

(vii) Dyrektor ds. Robót Publicznych przy Ministerstwie Komunikacji i Robót Publicznych 

(viii) Dyrektor Departamentu Transportu Drogowego przy Ministerstwie Komunikacji i Robót 

Publicznych oraz 

(ix) Prezes Cypryjskiej Izby Naukowo-Technicznej. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru uregulowana jest w art. 3 ust. 1 Ustawy o bezpieczen stwie ruchu drogowego z 

1986 r. i 2000 r. (174/1986), kto ry stanowi, o bezpos redniej podległos ci pod Ministerstwo 

Komunikacji i Robo t Publicznych – organy kto ry Radę powołał.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

3.-(1) Συνιστάται στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και ΄Εργων, Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας, το οποίο 

απαρτίζεται από τους ακόλουθους: (…) 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

3.-(1) W Ministerstwie Komunikacji i Robót Publicznych utworzona zostaje Rada Bezpieczeństwa 

Drogowego, w skład której wchodzą: (…) 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem Rady Bezpieczeństwa Drogowego jest przewodniczący, którym jest Minister 

Komunikacji o czym stanowi art. 3 ust. 1 Ustawy o bezpieczeństwie ruchu drogowego z 1986 r. i 

2000 r. (174/1986). 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

3.-(1) (…)(α) τον Υπουργό Συγκοινωνιών και ΄Εργων ως Προέδρο . 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

3.-(1) (…)(α) Minister Komunikacji i Robót Publicznych pełniący funkcję przewodniczącego. 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji  Rady bezpieczen stwa Drogowego został uregulowany w art. 4 ust. 1 

Ustawy o bezpieczen stwie ruchu drogowego z 1986 r. i 2000 r. (174/1986) 

Zakres kompetencji obejmuje w szczego lnos ci wszelkiego rodzaju zadania zlecone przez 

Ministra Komunikacji oraz badania koniecznos ci wprowadzania nowych przepiso w z zakresu 

bezpieczen stwa ruchu drogowego.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Αρμοδιότητες Συμβουλίου Οδικής Ασφαλείας 

4.-(1) Το Συμβούλιον Οδικής Ασφαλείας μελετά:- 

(α) Τους τρόπους και τας διαδικασίας εφαρμογής του παρόντος Νόμου ως και ετέρων συναφών 

Νόμων και Κανονισμών, τα έχοντα σχέσιν προς την ασφαλή διακίνησιν του κοινού εις τας 

δημοσίας οδούς και άλλους δημοσίους χώρους 

(β) την αναγκαιότητα, σκοπιμότητα ή δυνατότητα υιοθετήσεως νέων θεσμικών ή πρακτικών 

μέτρων προς βελτίωσιν του επιπέδου οδικής ασφαλείας εν τη Δημοκρατία 

(γ) την αναγκαιότητα τροποποιήσεως ή καταργήσεως ή εισαγωγής νέων διατάξεων εν σχέσει προς 

την νομοθεσίαν την αναφερομένην εις την οδικήν ασφάλειαν ή την τροχαίαν κίνησιν 

(δ) οιαδήποτε άλλα θέματα ήθελον ανατεθή εις αυτό υπό του Υπουργού. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Zakres kompetencji Rady Bezpieczeństwa Drogowego  

4.-(1) Rada Bezpieczeństwa Drogowego bada:- 

(α) sposoby i metody wdrożenia niniejszej ustawy oraz innych stosownych ustaw i przepisów 

dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego na publicznych ulicach i w innych publicznych 

miejscach, 
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(β) zapotrzebowanie, wykonalność i możliwość przyjęcia nowych instytucjonalnych lub 

praktycznych działań mających na celu poprawę standardów bezpieczeństwa drogowego w 

Republice, 

(γ) konieczność zmiany, uchylenia lub wprowadzenia nowych przepisów dotyczących ustaw o 

bezpieczeństwie ruchu drogowego, 

(δ) wszelkie inne kwestie skierowane do niej przez Ministra. 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

 Jak wskazano powyz ej – instytucją wiodącą na Cyprze jest Rada Bezpieczen stwa 

Drogowego.  

Rada ta jest instytucją wiodącą bardzo zbliz oną do Krajowej Rady Bezpieczen stwa 

Drogowego, kto ra funkcjonuje w Polsce. Zaro wno jeden, jak i drugi podmiot to kolegialny 

międzyresortowy organ pomocniczy. W sposo b toz samy uregulowano ro wniez  podległos c  

instytucji wiodącej – bezpos rednio pod Ministra. Ro wniez  kwestia aktu ustanawiającego 

instytucje wiodące została uregulowana w ten sam sposo b, bowiem zaro wno Rada 

Bezpieczen stwa Drogowego jak i Krajowa Rada Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego 

ustanowiona została we włas ciwej dla danego pan stwa ustawie o ruchu drogowym. 

W związku z powyz szym w celu zaimplementowania rozwiązan  stosowanych na 

Cyprze do polskiego porządku prawnego nalez ałoby zmienic  zakres kompetencji KRBRD 

poprzez uchwalenie ustawy o zmianie ustawy zgodnie z kto rą znowelizowany zostanie art.  

140c ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, 

z po z n. zm.).   
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4.6 Czechy  

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 

2011 r.) instytucją wiodącą z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego jest Rada ds. 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego. Analiza materiało w z ro dłowych przeprowadzona przez 

wykonawca ekspertyzy potwierdziła, iz  stan prawny w tym zakresie nie uległ zmianom i  

instytucją wiodącą nadal jest Pan stwowo-Społeczna Komisja Konsultatywna Ruchu 

Drogowego.  

Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej jest Uchwała Rządu Republiki Czeskiej z 

dnia 1 wrzes nia 2004 r. nr 833 o utworzeniu przy rządzie Republiki Czeskiej Rady ds. 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego. Jest ona podmiotem, kto ry odpowiada komisji 

międzyresortowej ustanawianej przez Prezesa Rady Ministro w  w polskim porządku 

prawnym. Rada ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego bezpos rednio podlega pod Rząd, a jej 

gło wnym zadaniem jest doradztwo rządowi w sprawach z zakresu bezpieczen stwa ruchu 

drogowego. Aby wypełnic  swe zadania Rada ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego m.in. 

opracowuje, koordynuje i kieruje działaniami mającymi na celu poprawę bezpieczen stwa 

ruchu drogowego w celu zminimalizowania ilos ci i negatywnych skutko w społecznych 

wypadko w drogowych, w szczego lnos ci dla z ycia i zdrowia uczestniko w ruchu drogowego, dla 

s rodowiska i tereno w sąsiadujących z drogami. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu  

Rada ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest Uchwała Rządu Republiki Czeskiej z 

dnia 1 wrzes nia 2004 r. nr 833 o utworzeniu przy rządzie Republiki Czeskiej Rady ds. 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego 
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Tytuł aktu w języku ojczystym  

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 1. září 2004 č. 833 o zřízení Rady vlády České republiky 

pro bezpečnost silničního provozu 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

Uchwała Rządu Republiki Czeskiej z dnia 1 września 2004 r. nr 833 o utworzeniu przy rządzie 

Republiki Czeskiej Rady ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego  

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest art. 1 Uchwały Rządu Republiki 

Czeskiej z dnia 1 wrzes nia 2004 r. nr 833 o utworzeniu przy rządzie Republiki Czeskiej Rady 

ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu (dále jen „Rada„) je stálým poradním 

orgánem vlády v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 1 

Przepisy wprowadzające 

Utworzona przy rządzie Republiki Czeskiej Rada ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (w dalszej 

części zwana „Radą”) jest stałym organem doradczym rządu w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Rada Rządowa Czeskiej Republiki dla bezpieczen stwa ruchu drogowego posiada status 

stałego organu doradczego o czym stanowi art. 1 Uchwały Rządu Republiki Czeskiej  
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z dnia 1 wrzes nia 2004 r. nr 833 o utworzeniu przy rządzie Republiki Czeskiej Rady ds. 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Rada vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu (dále jen „Rada„) je stálým poradním 

orgánem vlády v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 1 

Przepisy wprowadzające 

Utworzona przy rządzie Republiki Czeskiej Rada ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (w dalszej 

części zwana „Radą”) jest stałym organem doradczym rządu w zakresie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego. 

 

SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład instytucji wiodącej został ustanowiony w art. 3 ust. 1 i 2 Uchwały Rządu Republiki 

Czeskiej z dnia 1 wrzes nia 2004 r. nr 833 o utworzeniu przy rządzie Republiki Czeskiej Rady 

ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego. Ws ro d 25 członko w znajdują się przedstawiciele 

ministerst, policji oraz stowarzyszen  i komiteto w bezpos rednio lub pos rednio związanych z 

bezpieczen stwem ruchu drogowego. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Článek 3 Složení Rady 

1. Rada má 25 členů, kterými jsou předseda Rady, místopředseda Rady, tajemník Rady a další 

členové Rady.  

2. Počátečními členy Rady jsou zástupci: 

a. Ministerstva dopravy 

b. Ministerstva vnitra 
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c. Policie České republiky 

d. Ministerstva zdravotnictví 

e. Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

f. Ministerstva práce a sociálních věcí 

g. Ministerstva financí 

h. Ministerstva životního prostředí 

i. Ministerstva průmyslu a obchodu 

j. Ministerstva obrany 

k. Ministerstva pro místní rozvoj 

l. Asociace krajů České republiky 

m. Svazu měst a obcí České republiky 

n. Českého Červeného kříže 

o. Autoklubu České republiky 

p. Ústředního automotoklubu České republiky 

q. Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia 

r. České asociace pojišťoven 

s. Sdružení automobilového průmyslu 

t. Svazu dovozců automobilů 

u. Centra dopravního výzkumu 

v. Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 

w. Hospodářského výboru Senátu Parlamentu České republiky 

Zastoupení jednotlivých ministerstev je na úrovni náměstků ministrů. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 3 Skład Rady 

1. W skład Rady wchodzi 25 członków, którymi są przewodniczący Rady, zastępca 

przewodniczącego Rady, sekretarz Rady i pozostali członkowie Rady.  

2. Pierwszymi członkami Rady są przedstawiciele: 

a. Ministerstwa Transportu 

b. Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
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c. Policji Republiki Czeskiej 

d. Ministerstwa Zdrowia 

e. Ministerstwa Szkolnictwa, Młodzieży i Sportu 

f. Ministerstwa Pracy i Spraw Socjalnych 

g. Ministerstwa Finansów 

h. Ministerstwa Środowiska 

i. Ministerstwa Przemysłu i Handlu 

j. Ministerstwa Obrony 

k. Ministerstwa Rozwoju Regionalnego 

l. Stowarzyszenia Regionów Republiki Czeskiej 

m. Stowarzyszenia Miast i Gmin Republiki Czeskiej 

n. Czeskiego Czerwonego Krzyża 

o. Autoklubu Republiki Czeskiej 

p. Centralnego Automotoklubu Republiki Czeskiej 

q. Stowarzyszenia Przewoźników Drogowych ČESMAD Bohemia 

r. Czeskiego Stowarzyszenia Zakładów Ubezpieczeniowych 

s. Stowarzyszenia Przemysłu Motoryzacyjnego 

t. Stowarzyszenia Importerów Samochodów 

u. Centrum Badania Transportu 

v. Komitetu Ekonomicznego Izby Deputowanych Parlamentu Republiki Czeskiej 

w. Komitetu Ekonomicznego Senatu Parlamentu Republiki Czeskiej 

Reprezentacja poszczególnych ministerstw na szczeblu wiceministrów. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru uregulowana jest w art.3 ust. 3 Uchwały Rządu Republiki Czeskiej z dnia 1 

wrzes nia 2004 r. nr 833 o utworzeniu przy rządzie Republiki Czeskiej Rady ds. 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego , kto ry stanowi, o bezpos redniej podległos ci pod rząd.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Článek 3. 
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(…) 

3.Předsedu Rady jmenuje a odvolává vláda; předsedou Rady je ministr dopravy. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 3 

(…) 

3. Przewodniczącego Rady powołuje i odwołuje rząd. Przewodniczącym Rady jest minister 

transportu. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem Rady Rządowej Czeskiej Republiki dla bezpieczen stwa ruchu drogowego jest 

Przewodniczący, kto rym jest Minister transportu, o czym stanowi art. 3 ust. 1 Uchwały Rządu 

Republiki Czeskiej z dnia 1 wrzes nia 2004 r. nr 833 o utworzeniu przy rządzie Republiki 

Czeskiej Rady ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

 Článek 3  

1.Rada má 25 členů, kterými jsou předseda Rady, místopředseda Rady, tajemník Rady a další 

členové Rady. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 3 

1. W skład Rady wchodzi 25 członków, którymi są przewodniczący Rady, zastępca przewodniczącego 

Rady, sekretarz Rady i pozostali członkowie Rady.  

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji  Rady Rządowej Czeskiej Republiki dla Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego 

został uregulowany w art. 2  Statutu Rady ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego przy rządzie 

Republiki Czeskiej, załączniku nr 1 do uchwały rządu z dnia 1 wrzes nia 2004 r. nr 833. Zakres 

kompetencji obejmuje w szczego lnos ci: opracowanie, koordynację i kierownictwo działaniami 
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mającymi na celu poprawę bezpieczen stwa ruchu drogowego w celu zminimalizowania ilos ci i 

negatywnych skutko w społecznych wypadko w drogowych, w szczego lnos ci dla z ycia i zdrowia 

uczestniko w ruchu drogowego, dla s rodowiska i tereno w sąsiadujących z drogami. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY STATUT Rady vlády České republiky pro bezpečnost silničního provozu 

Příloha č. 1 k usnesení vlády  ze dne 1. září 2004 č. 833 

Článek 2 

Působnost Rady 

Rada plní zejména tyto úkoly: 

a) v souladu s obecně závaznými předpisy navrhuje, koordinuje a usměrňuje opatření ke 

zvyšování bezpečnosti silničního provozu s cílem minimalizovat počet a negativní celospolečenské 

důsledky dopravních nehod, zejména na životech a zdraví účastníků silničního provozu, na životním 

prostředí a okolí silničních komunikací, 

b) projednává a předkládá vládě návrhy zásadních opatření v oblasti péče o bezpečnost 

silničního provozu, rozpracovává je, hodnotí jejich účinnost a navrhuje v případě potřeby opatření k 

jejich zabezpečení a k odstranění zjištěných nedostatků, 

c) napomáhá koordinovat činnost ústředních a územních orgánů státní správy, ostatních 

organizací a institucí na úseku péče o bezpečnost silničního provozu a při navrhovaní nových či 

realizaci již přijatých opatření v této oblasti, dále vyhodnocuje účinnost přijatých opatření, 

d) doporučuje na základě vědeckých poznatků, ověřené praxe a vlastních zkušeností 

ústředním a územním orgánům státní správy opatření ke zvýšení bezpečnosti silničního provozu, 

e) projednává a zaujímá stanoviska k zásadním opatřením majícím vztah k bezpečnosti 

silničního provozu, zejména k návrhům příslušných právních úprav, 

f) předkládá iniciativní návrhy k problematice mezinárodních vztahů v oblasti bezpečnosti 

silničního provozu a k záměrům rozvoje vědy a techniky v oblasti bezpečnosti silničního provozu, 

spolupůsobí při jejich realizaci a sleduje výsledky v praxi, 

g) koordinuje dopravní výchovu a informační aktivity k dopravní kázni,  

h) posuzuje a hodnotí platnou a připravovanou právní úpravu v oblasti silničního   provozu a 

její vliv na bezpečnost silničního provozu, vyjadřuje se i k jiným platným či připravovaným právním 
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úpravám pokud mají vliv na bezpečnost silničního provozu, podobně se zabývá i jinými opatřeními 

ovlivňujícími oblast bezpečnosti silničního provozu, 

i) hodnotí efektivitu opatření prováděných v oblasti bezpečnosti silničního provozu, 

j) vydává pravidelné informace o své činnosti a o aktuálních otázkách a problémech 

bezpečnosti silničního provozu, 

k) spolupracuje s ústředními a územními orgány státní správy a ostatními organizacemi a 

institucemi při přípravě zásadních opatření týkajících se bezpečnosti silničního provozu; tyto orgány 

jí na požádání poskytují potřebné údaje, podklady a informace; při své práci využívá poznatky 

vědeckých a odborných pracovišť a využívá zahraničních zkušeností, 

l) spolupracuje v rámci své činnosti s nevládními a nestátními organizacemi, 

m) vždy do 31. května každého kalendářního roku předkládá vládě výroční zprávu za 

předcházející kalendářní rok. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

STATUT Rady ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego przy rządzie Republiki Czeskiej, załącznik 1 do 

uchwały rządu z dnia 1 września 2004 r. nr 833 

Artykuł 2 

Zakres kompetencji Rady 

Rada realizuje następujące zadania: 

a) zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami opracowuje, koordynuje i kieruje 

działaniami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego w celu zminimalizowania 

ilości i negatywnych skutków społecznych wypadków drogowych, w szczególności dla życia i zdrowia 

uczestników ruchu drogowego, dla środowiska i terenów sąsiadujących z drogami, 

b) omawia i przedkłada rządowi projekty podstawowych działań w zakresie troski o 

bezpieczeństwo drogowe, rozwija je, ocenia ich skuteczność, a w razie potrzeby proponuje metody 

ich zabezpieczenia i usuwania stwierdzonych braków, 

c) pomaga w koordynacji działań centralnych i lokalnych organów administracji państwowej, 

pozostałych organizacji i instytucji w zakresie dbania o bezpieczeństwo ruchu drogowego, a także w 

opracowywaniu nowych lub realizacji przyjętych już rozwiązań w tym zakresie oraz dodatkowo 

ocenia skuteczność przyjętych rozwiązań, 
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d) zaleca centralnym i lokalnym organom administracji państwowej w oparciu o stan wiedzy, 

sprawdzone praktyki i własne doświadczenia działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

e) omawia i opiniuje podstawowe działania mające związek z bezpieczeństwem ruchu 

drogowego, szczególnie projekty istotnych postanowień prawnych, 

f) przedkłada propozycje inicjatyw poświęconych problematyce międzynarodowych 

stosunków międzynarodowych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz kierunkom 

rozwoju nauki i techniki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, uczestniczy w ich wdrażaniu i 

nadzoruje ich rezultaty w praktyce, 

g) koordynuje edukację ruchu drogowego i działalnością informacyjną w zakresie dyscypliny w 

ruchu drogowym,  

h) ocenia obowiązujące i projektowane przepisy prawne w zakresie ruchu drogowego i ich 

wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego, opiniuje inne obowiązujące lub projektowane przepisy 

prawne mające wpływ na  bezpieczeństwo ruchu drogowego, jak również zajmuje się innymi 

rozwiązaniami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

i) ocenia skuteczność działań podjętych w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

j) na bieżąco publikuje informacje na temat prowadzonej przez siebie działalności i aktualnych 

sprawach i problemach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, 

k) współpracuje z centralnymi i lokalnymi organami administracji publicznej oraz pozostałymi 

organizacjami i instytucjami przy opracowywaniu podstawowych wskaźników odnoszących się do 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Organy te przekazują jej na wniosek niezbędne dane, 

dokumenty i informacje. W swojej pracy wykorzystuje wiedzę instytucji naukowych i zawodowych 

oraz doświadczenia zagraniczne, 

l) w ramach swojej działalności współpracuje z organizacjami pozarządowymi i 

niepaństwowymi, 

m) do 31 maja każdego roku kalendarzowego przedkłada rządowi sprawozdanie roczne za 

poprzedni rok kalendarzowy. 
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MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Rada ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest instytucją wiodącą bardzo zbliz oną do 

Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, kto ra funkcjonuje w Polsce. Zaro wno jeden, 

jak i drugi podmiot to kolegialny międzyresortowy organ pomocniczy Rady Ministro w w 

sprawach bezpieczen stwa ruchu drogowego. Wskazac  jednak nalez y, iz  Krajowa Rada 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego ustanowiona została w ustawie o ruchu drogowym zas  

Rada ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego powołana została w drodze uchwały Rządu 

Republiki Czeskiej.  

Zauwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w w/w kraju, zadania z 

zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby do włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. 

Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz Rady ds. Bezpieczen stwa Ruchu 

Drogowego) nakładałyby się na siebie. Dlatego tez  w celu uniknięcia w/w zjawiska w 

pierwszej kolejnos ci nalez ało podjąc  pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o 

ruchu drogowym, kto rej celem byłoby uchylenie przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.). Następnie 

na podstawie art. 12 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w (Dz. U. z 2012 r. poz. 

392) Prezes Rady Ministro w w drodze zarządzenia mo głby powołac  komitet o kompetencjach 

jakimi dysponuje Rada ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego.  
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4.7 Dania  

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 

2011 r.) Dania nie posiada instytucji wiodącej w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

Toz samy wniosek zawarty został w raporcie  Road Safety Annual Report 20146 opracowanym 

przez International Traffic Safety Data and Analysis Group. 

W związku z powyz szym po przeanalizowaniu dun skich akto w prawnych z zakresu 

bezpieczen stwa ruchu drogowego, wyciągnąc  moz na wniosek, iz  Minister Transportu jako 

jednoosobowy organ pełni funkcję instytucji wiodącej w tym pan stwie.  Jego kompetencje w 

zakresie kształtowania polityki bezpieczen stwa ruchu drogowego zostały skodyfikowane w 

aktach cytowanych poniz ej. Jednoczes nie warto zauwaz yc , iz  z aden inny organ w Danii nie 

posiada tak szerokich kompetencji w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego, dlatego tez  

wykonawca przyjął, iz  to włas nie ten podmiot uznac  moz na za instytucję wiodącą.  

Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej jest m.in. Ustawa o drogach publicznych 

(nr 893 z dnia 9 wrzes nia 2009 r. wraz ze zmianami wynikającymi z § 2 ustawy nr 553 z dnia 

26 maja 2010 r., § 105 ustawy nr 1537 z dnia 21 grudnia 2010 r. i § 1 ustawy nr 379 z dnia 2 

maja 2011 r.). Minister Transportu bezpos rednio podlega pod premiera, a jego gło wnym 

zadaniem jest koordynowanie działan  z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego. W jego 

kompetencjach jest m.in. powoływanie Rady Transportu Drogowego oraz wdraz anie regulacji 

stricte związane z bezpieczen stwem ruchu drogowego.  

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Minister Transportu 

Transportministeren 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest ustawa o drogach publicznych 

 

                                                                    
6 http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/14IrtadReport.pdf 
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Tytuł aktu w języku ojczystym  

Lov om offentlige veje 

(Herved bekendtgøres lov om offentlige veje, jf. lovbekendtgørelse nr. 893 af 9. september 2009 

med de ændringer, der følger af § 2 i lov nr. 553 af 26. maj 2010, § 105 i lov nr. 1537 af 21. 

december 2010 og § 1 i lov nr. 379 af 2. maj 2011.) 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

Ustawa o drogach publicznych 

(Niniejszym ogłasza się ustawę o drogach publicznych, por. ogłoszenie ustawy nr 893 z dnia 9 

wrzes nia 2009 r. wraz ze zmianami wynikającymi z § 2 ustawy nr 553 z dnia 26 maja 2010 r., § 

105 ustawy nr 1537 z dnia 21 grudnia 2010 r. i § 1 ustawy nr 379 z dnia 2 maja 2011 r.) 

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest  § 2 Ustawy o drogach publicznych. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§ 2. Transportministeren er øverste forvaltningsmyndighed for hovedlandevejene og udøver i øvrigt 

de beføjelser, der er tillagt ministeren ved denne lov. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

§ 2. Minister Transportu jest najwyższym organem administracyjnym odpowiedzialnym za 

autostrady, a oprócz tego realizuje uprawnienia przyznane ministrowi niniejszą ustawą. 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Instytucja wiodąca posiada status Ministerstwa o czym stanowi § 2 Ustawy o drogach 

publicznych. 
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§ 2. Transportministeren er øverste forvaltningsmyndighed for hovedlandevejene og udøver i øvrigt 

de beføjelser, der er tillagt ministeren ved denne lov. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

§ 2. Minister Transportu jest najwyższym organem administracyjnym odpowiedzialnym za 

autostrady, a oprócz tego realizuje uprawnienia przyznane ministrowi niniejszą ustawą. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru uregulowana jest w § 18  Konstytucji Kro lestwa Danii z 5 czerwca 1953 roku, 

kto ry stanowi o bezpos redniej podległos ci wszystkich ministro w pod Kro la. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§18 Er kongen forhindret i at holde statsråd, kan han lade sagen forhandle i et ministerråd. Dette 

består af samtlige ministre under forsæde af statsministeren. (…) 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

§ 18 Powstrzymując się od zwołania Rady Państwowej, Król może powierzyć rozpatrzenie każdej 

sprawy Radzie Ministrów. W skład Rady Ministrów wchodzą wszyscy ministrowie, a przewodniczy 

jej premier. (…) 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem Ministerstwa Transportu jest Minister Transportu, o czym stanowi  § 2 

ustawy o drogach publicznych. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

 § 2. Transportministeren er øverste forvaltningsmyndighed for hovedlandevejene og udøver i 

øvrigt de beføjelser, der er tillagt ministeren ved denne lov. 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

§ 2. Minister Transportu jest najwyższym organem administracyjnym odpowiedzialnym za 

autostrady, a oprócz tego realizuje uprawnienia przyznane ministrowi niniejszą ustawą. 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji Ministra Transportu wskazany został w szeregu ustaw cytowanych 

poniz ej.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Lov om offentlige veje 

Vejmyndigheder 

§ 2. Transportministeren er øverste forvaltningsmyndighed for hovedlandevejene og udøver i øvrigt 

de beføjelser, der er tillagt ministeren ved denne lov. 

Stk. 2. Transportministeren kan bemyndige Vejdirektoratet eller en anden under 

Transportministeriet oprettet styrelse til at udøve de beføjelser, der i denne lov er tillagt 

transportministeren. 

Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte regler om adgangen til at påklage afgørelser, der er truffet 

i henhold til bemyndigelse efter stk. 2, herunder at afgørelserne ikke skal kunne indbringes for 

transportministeren. 

Stk. 4. Administrationen af hovedlandevejene henlægges til et vejdirektorat under 

Transportministeriet. De nærmere regler for Vejdirektoratets virksomhed fastsættes af 

transportministeren. 

(…) 

§ 6. Transportministeren kan fastsætte almindelige regler og normer for anlæg, vedligeholdelse og 

drift af de offentlige veje, herunder for vejenes forhold til omgivelserne, for entreprisebetingelser 

og for sådanne forhold, som i øvrigt er af betydning for vejnettets ensartethed og trafiksikkerhed. 

Stk. 2. Transportministeren kan fastsætte retningslinjer for fordeling af udgifter til 

vejforanstaltninger i kryds mellem veje under forskellig vejbestyrelse. 
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Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte bestemmelser om anvendelse af telematik i vejsektoren 

samt bestemmelser om indsamling og formidling af oplysninger til trafikanterne af betydning for 

trafiksikkerheden og trafikafviklingen. 

 

§ 86. Forslag til nye eller ændrede sikkerhedsforanstaltninger ved krydsninger mellem jernbane og 

veje, der er åbne for almindelig færdsel, skal forelægges for transportministeren til godkendelse. 

Ministeren fastsætter nærmere regler herom, herunder om tilsyn og klageadgang til 

Jernbanenævnet. 

Stk. 2. Transportministeren kan efter indhentet udtalelse fra vedkommende vejbestyrelse, 

henholdsvis vejmyndighed, eller jernbaneinfrastrukturforvalter pålægge vejbestyrelse, henholdsvis 

vejmyndighed og jernbaneinfrastrukturforvalter at etablere nye sikkerhedsforanstaltninger i de 

krydsninger, der er nævnt i stk. 1, eller at forbedre bestående sikkerhedsforanstaltninger. 

 

Lov om private fællesveje 

Stk. 3. Transportministeren kan fastsætte regler om anlæg, udvidelse og ombygning af private 

fællesveje, herunder om vejenes forhold til omgivelserne, og om sådanne forhold, som i øvrigt er af 

betydning for vejenes ensartethed og trafiksikkerhed. 

 

Lov om godskørsel 

§ 7. Vejtransportrådet består af 11 medlemmer, der udpeges af transportministeren(…) 

Stk. 4. Rådet drøfter generelle og overordnede spørgsmål på transportområdet og kommer med 

anbefalinger til transportministeren om regulering af rammevilkårene for transporterhvervet. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Ustawa o drogach publicznych 

Urzędy drogowe 

§ 2. Minister Transportu jest najwyższym organem administracyjnym odpowiedzialnym za 

autostrady, a oprócz tego realizuje uprawnienia przyznane ministrowi niniejszą ustawą. 
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Ust. 2. Minister Transportu może upoważnić Dyrekcję Dróg lub inną jednostkę podległą 

Ministerstwu Transportu do wykonywania uprawnień przyznanych Ministrowi Transportu w 

niniejszej ustawie. 

Ust. 3. Minister Transportu może ustalić zasady odwoływania się od decyzji podjętych na podstawie 

uprawnienia wynikającego z ust. 2, z tym że nie będzie można odwoływać się od decyzji do Ministra 

Transportu. 

Ust. 4. Zarządzanie autostradami zostaje przekazane podległej Ministerstwu Transportu dyrekcji 

dróg. Szczegółowe zasady działania Dyrekcji Dróg ustala minister transportu. 

(…) 

§ 6. Minister transportu może określić ogólne zasady i normy budowy, utrzymania i eksploatacji 

dróg publicznych, w tym warunki otoczenia dróg, specyfikacje zamówień i warunki istotne również z 

punktu widzenia spójności sieci dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Ust. 2. Minister transportu może ustalać wytyczne dotyczące rozdziału pomiędzy różnymi urzędami 

drogowymi kosztów programów drogowych dotyczących skrzyżowań. 

Ust. 3. Minister transportu może ustalać warunki stosowania w ruchu drogowym telematyki, w tym 

warunki zbierania i przekazywania użytkownikom dróg istotnych informacji dotyczących 

bezpieczeństwa i przepływu ruchu drogowego. 

(…) 

§ 86. Minister transportu przedkłada do zatwierdzenia propozycje nowych lub zmienionych 

zabezpieczeń na drogowych przejazdach kolejowych otwartych dla ogólnego ruchu drogowego. 

Minister ustala szczegółowe zasady w tym zakresie, w tym dotyczące nadzoru i składania skarg do 

Duńskiego Urzędu Regulacji Kolei. 

Ust. 2. Minister transportu może po zasięgnięciu stanowiska właściwych zarządów dróg lub 

urzędów drogowych lub administratorów infrastruktury kolejowej zlecić zarządom dróg lub 

urzędom drogowym lub administratorom infrastruktury kolejowej zainstalowanie nowych 

zabezpieczeń na skrzyżowaniach, o których mowa w ust. 1, lub udoskonalenie istniejących już 

zabezpieczeń. 

 

Ustawa o drogach prywatnych 
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Ust. 3. Minister transportu może określić zasady budowy, poszerzania i przebudowy lokalnych dróg 

prywatnych, w tym warunki otoczenia dróg i warunki istotne również z punktu widzenia spójności 

dróg i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

Ustawa o transporcie drogowym towarów 

§ 7. W skład Rady Transportu Drogowego wchodzi 11 członków, których powoje minister 

transportu.  (…) 

Ust. 4. Rada omawia ogólne i nadrzędne zagadnienia z zakresu transportu i wydaje ministrowi 

transportu zalecenia dotyczące uregulowania ramowych warunków dla przedsiębiorstw 

transportowych. 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Jak wskazano powyz ej w Danii instytucją wiodącą jest Minister Transportu podległy 

bezpos rednio pod Premiera.   

Celem kompleksowej implementacji wdroz enia instytucji wiodącej występującej w 

Danii  do polskiego porządku prawnego niezbędne jest przeprowadzenie stosownego procesu 

ustawodawczego oraz dokonanie zmian w prawie wewnętrznym.  

Zgodnie z tres cią art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 4 wrzes nia 1997 r. o działach administracji 

rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z po z n. zm.) wyodrębniono dział „transport”. Natomiast w 

mys l art. 27 ust. 1 pkt. 1 -3 dział transport obejmuje m.in. sprawy z zakresu funkcjonowania 

oraz rozwoju infrastruktury transportu, ruchu drogowego, przewozu oso b, czy tez  komunikacji 

publicznej. Argumentum a maiori ad minus, przyjąc  nalez y, iz  w zakres tegoz  działu wchodzą 

ro wniez  sprawy z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

Nalez y ro wniez  odnies c  się do ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 392), zgodnie z kto rą (art. 33) Prezes Rady Ministro w ustala, w drodze 

rozporządzenia szczego łowy zakres działania ministra. Na dzien  sporządzania niniejszej opinii 

zgodnie z tres cią rozporządzenia Prezesa Rady Ministro w z dnia 22 wrzes nia 2014 r. w 

sprawie szczego łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257) 

odpowiedzialnym za dział „transport”, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4. odpowiedzialny jest Minister 

Infrastruktury i Rozwoju. 
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Zauwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w w/w kraju, zadania 

z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby do włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. 

Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz Ministra Transportu) nakładałyby się 

na siebie. Z tego względu w celu uniknięcia wskazanego zjawiska w pierwszej kolejnos ci 

nalez ałoby podjąc  pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, 

kto rej celem byłoby uchylenie przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 

Prawo o Ruchu Drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), celem likwidacji KRBRD (w 

tym tez  Wojewo dzkich Rad Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego) i przekazania kompetencji z 

zakresu ruchu drogowego Ministrowi. 

Implementacja wzorca dun skiego pociągałaby ro wniez  szereg zmian na poziomie 

prawa wewnętrznego m.in. zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 

stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju, zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w 

sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a 

przede wszystkim zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 w 

sprawie nadania statutu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  

Wskazac  bowiem nalez y, iz  Krajowa Rada Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest 

instytucją, kto rej podstawą utworzenia jest cytowana juz  ustawa - Prawo o ruchu drogowym. 

Niemniej jednak wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki wykonawczej (Sekretariatu 

KRBRD) działającej w ministerstwie włas ciwym ds. transportu jako komo rka organizacyjna. 

W wyniku takiego procesu dotychczasowe kompetencje i zadania KRBRD zostałyby 

scedowane na ministra włas ciwego ds. transportu, kto ry stałby się wyłącznie odpowiedzialny 

za efekty, koordynację i realizację zadan , w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

 Warto ro wniez  zauwaz yc , iz  w modelu stosowanym w Danii kompetencje Ministra 

Transportu zostały skodyfikowane w wielu niezalez nych aktach prawnych, co powoduje 

trudnos ci w okres leniu kompleksowego zbioru zadan  jakie wykonuje ten organ w zakresie 

bezpieczen stwa ruchu drogowego. Jest to rozwiązane niekorzystne, wprowadzające wiele 

niejasnos ci, z tego tez  względu wykonawca ekspertyzy nie zaleca implementacji tego schematu 

do polskiego porządku prawnego.   
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4.8 Estonia  

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 

2011 r.) instytucją wiodącą z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego jest komo rka Zarządu 

Dro g. Wykonawca (ang. Traffic Safety Department) ekspertyzy, po analizie aktualnych akto w 

prawnych będących z ro dłem prawa w Estonii przyjął, iz  rolę instytucji wiodącej pełni w istocie 

Zarząd Dro g, co wynika wprost w ze wskazanego niz ej aktu prawnego.   

Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej jest Statut Zarządu Dróg przyjęty dnia 

01.03.2013 nr 16.  Zarząd Dróg bezpośrednio podlega pod Ministerstwo Spraw 

Ekonomicznych i Komunikacji. Głównym zadaniem jest realizacja obowiązków z zakresu 

kształtowania polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aby wypełnić swe zadania Zarząd 

Dróg m.in. zapewnienia warunki dla bezpiecznego ruchu po drogach publicznych oraz ich 

utrzymania i ochrony.  

Opisywany organ  częs c  swoich zadan  z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego 

delegował do wyspecjalizowanego Wydziału Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, kto rego 

kompetencje ro wniez  ujęte zostały w niniejszym opracowaniu.  

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Zarząd Dróg 

Maanteeamet 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest Statut Zarządu Dro g przyjęty dnia 

01.03.2013 nr 16, w kto rym uregulowana struktura Zarządu Dro g.  

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

Maanteeameti põhimäärus Vastu võetud 01.03.2013 nr 16 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

Statut Zarządu Dróg przyjęty dnia 01.03.2013 nr 16 
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PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest §8 Statutu Zarządu Dro g przyjętego 

dnia 01.03.2013 nr 16. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§ 8.  Tegevusvaldkond 

 Amet teostab seadusega sätestatud ülesannete ulatuses riigi poliitika ja arengukavade elluviimist, 

juhtimisfunktsiooni, riiklikku järelevalvet, haldusjärelevalvet, väärteomenetlust ning kohaldab 

riiklikku sundi teehoiu, liiklusohutuse, ühistranspordi ja liiklusvahendite keskkonnaohutuse 

valdkonnas ning peab arvestust liiklusregistrisse kantud sõidukite, sõidumeerikukaartide, 

juhilubade ja muude õigusaktidest tulenevate dokumentide üle. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

§ 8. Działalność 

Zarząd realizuje zadania statutowe w zakresie polityki publicznej i planów rozwoju, realizuje funkcje 

kontrolne, nadzór państwowy, nadzór administracyjny, ściga wykroczenia i wykonuje uprawnienia 

państwa w zakresie utrzymania dróg, bezpieczeństwa drogowego, transportu publicznego i 

bezpieczeństwa w sąsiedztwie dróg, a także prowadzi ewidencję zarejestrowanych pojazdów, 

wpisów tachometrycznych, praw jazdy i innych dokumentów przewidzianych ustawą. 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Zarząd Dro g posiada status departamentu w Ministerstwie o czym stanowi §1 ust. 1 Statutu 

Zarządu Dro g przyjętego dnia 01.03.2013 nr 16. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§ 1.  Maanteeameti staatus 

 (1) Maanteeamet (edaspidi amet) on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (edaspidi 

ministeerium) valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, kellel on juhtimisfunktsioon, kes teeb riiklikku 

järelevalvet ja kohaldab riiklikku sundi ning osutab avalikke teenuseid seaduses ettenähtud alustel 

ja ulatuses. 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

§ 1. Status Zarządu Dróg 

(1) Zarządem Dróg (zwany dalej zarządem) jest Ministerstwo Spraw Ekonomicznych i Komunikacji 

(w dalszej części zwane Ministerstwem), organ rządowy sprawujący nadzór państwowy, stosujący 

środki przymusu i świadczący usługi publiczne  w granicach kompetencji i w zakresie przewidzianym 

prawem. 

 

SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład instytucji wiodącej został ustanowiony w §11 ust. 1-3 Statutu Zarządu Dro g przyjętego 

dnia 01.03.2013 nr 16. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§ 11.  Juhtimine 

 (1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister ministeeriumi 

kantsleri ettepanekul. Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja ehituse ja arengu 

alal või peadirektori poolt määratud ametnik. 

 (2) Peadirektoril on kolm asetäitjat, kes oma valdkonnas korraldavad tööd ja vastutavad ameti 

põhimäärusest ning muudest õigusaktidest tulenevate ülesannete ja kohustuste täitmise eest. 

 (3) Ameti tegevuse korraldamiseks regioonis võib peadirektor nimetada ametisse regioonijuhi. 

Regioonijuhil võib olla alluvaid, kes ei ole ühegi struktuuriüksuse koosseisus. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

§ 11. Zarządzanie 

(1) Na czele Urzędu stoi dyrektor generalny, którego powołuje i odwołuje minister na wniosek 

sekretarza generalnego. Pod nieobecność dyrektora generalnego zastępuje go w zakresie 

działalności budowlano-rozwojowej urzędnik wyznaczony przez dyrektora generalnego. 

(2) Dyrektor generalny ma trzech zastępców, którzy działają w terenie i są odpowiedzialni za 

kierowanie działalnością oraz realizacją innych obowiązków i zobowiązań statutowych Urzędu. 

(3) Do organizacji działalności w regionie dyrektor generalny może powołać dyrektora regionalnego. 

Na poziomie regionu mogą być tworzone jednostki podrzędne nie wchodzące w skład struktury. 
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FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru uregulowana jest w §4 ust. 1  w zw. z §1 ust. 1 Statutu Zarządu Dro g przyjętego 

dnia 01.03.2013 nr 16, kto ry stanowi, o bezpos redniej podległos ci pod Ministra Spraw 

Ekonomicznych i Komunikacji. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§ 4.  Tegevuse koordineerimine ja aruandekohustus 

 (1) Amet on aruandekohustuslik ministri ees, kes suunab ja koordineerib ameti tegevust ning teeb 

ameti üle teenistuslikku järelevalvet õigusaktidega sätestatud korras. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

§ 4. Koordynacja działalności i sprawozdawczość  

(1) Zarząd podlega Ministrowi, który kieruje i koordynuje jego działalnością oraz sprawuje nadzór 

nad procedurą przewidzianą prawem. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem Zarządu Dro g jest Dyrektor Generalny, o czym stanowi § 11 ust. 1 Statutu 

Zarządu Dro g przyjętego dnia 01.03.2013 nr 16. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

 § 11.  Juhtimine 

 (1) Ametit juhib peadirektor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist minister ministeeriumi 

kantsleri ettepanekul. Peadirektori äraolekul asendab teda peadirektori asetäitja ehituse ja arengu 

alal või peadirektori poolt määratud ametnik. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

§ 11. Zarządzanie 

(1) Na czele Urzędu stoi dyrektor generalny, którego powołuje i odwołuje minister na wniosek 

sekretarza generalnego. Pod nieobecność dyrektora generalnego zastępuje go w zakresie 

działalności budowlano-rozwojowej urzędnik wyznaczony przez dyrektora generalnego. 
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ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji  instytucji wiodącej został uregulowany w § 9 i 10 Statutu Zarządu Dro g 

przyjętego dnia 01.03.2013 nr 16. Ponadto z § 17 ust. 10 w/w aktu wynika, iz  zadania stricte 

związane z bezpieczen stwem ruchu drogowego wykonywane są przez Departament 

Bezpieczen stwa Drogowego.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§ 9.  Põhiülesanded 

  Ameti põhiülesanded on: 

 1) teehoiu korraldamine ja tingimuste loomine ohutuks liiklemiseks riigimaanteedel; 

 2) liiklusohutuse suurendamine ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamine; 

(…) 

  5) riikliku teeregistri, liiklusregistri ja ühistranspordiregistri, statsionaarse automaatse 

kiirusmõõtesüsteemi ning muude õigusaktidest tulenevate andmekogude pidamine; 

 6) osalemine oma tegevusvaldkondi reguleerivate õigusaktide väljatöötamisel ning nende 

õigusaktide muutmiseks ettepanekute tegemine, samuti osalemine ameti tegevusvaldkonna 

eestikeelse terminoloogia korrastamises; 

 7) osalemine oma tegevusvaldkonnaga seotud poliitikate, strateegiate ja arengukavade 

väljatöötamisel ning rahvusvaheliste projektide ettevalmistamisel ja läbiviimisel; 

 8) riigi poliitika ja arengukavade elluviimine ameti tegevusvaldkonnas. 

§ 10.  Tegevus põhiülesannete täitmiseks 

  Põhiülesannete täitmiseks amet: 

 1) teeb koostööd teiste valitsusasutuste, kohaliku omavalitsuse üksuste, sihtasutuste, 

mittetulundusühingute, ettevõtlus- ja tarbijaorganisatsioonidega ning teiste riikide vastavate 

asutuste ja rahvusvaheliste organisatsioonidega, täidab erinevate finantsinstrumentide raames 

rahastatavate projektide, sealhulgas Euroopa Liidu struktuurivahenditest rahastatavate projektide 

rakendamisega seotud ülesandeid; 

(…) 

5) töötab välja ja viib ellu ameti strateegia ja tööplaanid; 

(…) 
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7) osaleb ameti ülesannetega seotud õigusaktide väljatöötamisel ning esitab vajadusel 

ettepanekuid õigusaktide muutmiseks ja täiendamiseks; 

 8) selgitab ameti tegevusvaldkonda reguleerivate õigusaktide kohaldamist; 

 9) korraldab oma tegevusvaldkonda puudutavaid konverentse, seminare, nõupidamisi ja 

sümpoosione; 

 10) sõlmib lepinguid ameti tegevusvaldkonna ülesannete lahendamiseks ja kontrollib nende 

täitmist; 

 11) esitab ettepanekud riigimaanteede teehoiukava eelnõu koostamiseks; 

 12) tagab tingimuste loomise ohutuks liiklemiseks riigimaanteedel ning riigimaanteede säilivuse ja 

kaitse; 

(…) 

  19) teavitab avalikkust, liiklejat ning õnnetuste ja hädaolukordade lahendamisega seotud asutusi 

riigimaanteede olukorrast; 

(…) 

21) teostab riiklikku järelevalvet ameti tegevusvaldkonda reguleerivatest õigusaktidest tulenevate 

nõuete täitmise üle ja vajadusel riikliku sunni kohaldamist; 

23) korraldab ja koordineerib liiklusohutusalast ja liikluskasvatusalast tööd; 

 24) korraldab ja koordineerib liiklusohutusprogrammide ja soovituste väljatöötamist, Vabariigi 

Valitsuse liikluskomisjoni teavitamist liiklusohutusalasest olukorrast, vastavate programmide ja 

rakendusplaanide ning koostööprojektide täitmise käigust; 

(…) 

27) kogub, analüüsib, säilitab ja levitab teehoiu- ning liiklus- ja liiklusohutusalast teavet; 

 

(10) Liiklusohutuse osakonna põhiülesanneteks on: 

 1) liikluskasvatuse alaste teavituskampaaniate ja -projektide läbiviimine, liikluskasvatuse alaste 

õppe- ja teabematerjalide tellimine ja väljaandmine; 

 2) liiklusõpetuse alase töö koordineerimine ja projektide läbiviimine laste ohutuks liiklemiseks 

ettevalmistamise osas, koostöö lasteaedade ja koolidega; 

 3) liiklejate hoiakute ja käitumise ning liiklusõpetuse läbiviimise valdkonnas uuringute tellimine, 

liiklejate hoiakute kujundamiseks ning käitumise mõjutamiseks õigusaktide muudatuste 
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ettepanekute tegemine õigusaktide eelnõudesse, soovituste ja nõuete esitamine liiklusohutuse 

tegevuskavadesse ja programmidesse; 

 4) liiklusohutusprogrammi ja selle rakenduskava väljatöötamise korraldamine ja koordineerimine; 

 5) ettepanekute ja soovituste tegemine liiklusohutuse parandamiseks nii Vabariigi Valitsuse 

liikluskomisjonile kui ka teistele asjaomastele asutustele; 

 6) Vabariigi Valitsuse liikluskomisjoni teavitamine liiklusohutusalasest olukorrast, vastavate 

programmide ja rakendusplaanide ning koostööprojektide täitmise käigust; 

 7) liiklusohutusalaste arendus- ja uurimistööde koordineerimine ning tellimine, liiklus- ja 

liiklusohutusalase teabe kogumine, töötlemine, analüüsimine, säilitamine ja levitamine; 

 8) riigimaanteede liiklusohtlike kohtade välja selgitamise koordineerimine. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

§ 9. Zadania 

  Do podstawowych zadań należą: 

1) organizacja utrzymania dróg i tworzenie warunków bezpiecznego ruchu na drogach publicznych; 

2) poprawa bezpieczeństwa na drogach i ograniczanie wpływu ruchu drogowego na środowisko; 

(...) 

5) prowadzenie krajowego rejestru dróg, rejestru transportu publicznego, automatycznych 

systemów pomiaru prędkości oraz innych baz danych; 

6) uczestniczenie w procesie opracowywania i składanie projektów zmiany przepisów, a także 

uczestniczenie w działalności eksperckiej w zakresie terminologii w języku angielskim; 

7) uczestniczenie w realizacji polityk, strategii i planów rozwoju związanych z prowadzoną 

działalnością oraz opracowywanie i realizacja międzynarodowych projektów; 

8) opracowywanie polityki państwowej i realizacja działalności Urzędu w tym zakresie. 

§ 10. Podstawowe zadania Urzędu 

Do podstawowych zadań Urzędu należą: 

1) współpraca z innymi organami rządowymi, samorządami lokalnymi, fundacjami, organizacjami 

typu non-profit, organizacjami biznesowymi i konsumenckimi oraz właściwymi władzami innych 

krajów i organizacjami międzynarodowymi korzystającymi z różnych instrumentów finansowych 
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objętych projektem, włączając w to strukturę zadań z zakresu realizacji projektów finansowanych ze 

środków Unii Europejskiej; 

(...) 

5) opracowywanie i realizacja strategii i planów roboczych; 

(...) 

7) uczestniczenie w zadaniach związanych z opracowywaniem przepisów, a w razie potrzeby  

przedkładanie projektów zmian legislacyjnych; 

8) wyjaśnianie działalności Urzędu w zakresie obowiązujących przepisów; 

9) organizowanie swojej działalności w odniesieniu do konferencji, seminariów, spotkań i 

sympozjów; 

10) zawieranie umów obejmujących wykonywanie zadań objętych działalnością Urzędu i 

nadzorowanie ich realizacji; 

11) przedkładanie propozycji dotyczących projektu planu zarządzania drogami krajowymi; 

12) zapewnienie stworzenia warunków dla bezpiecznego ruchu po drogach publicznych oraz ich 

utrzymania i ochrony; 

(...) 

19) informowanie użytkowników dróg i instytucji państwowych o nagłych wypadkach i katastrofach 

oraz sytuacji na drogach; 

(...) 

21) sprawuje państwowy nadzór nad działalnością Urzędu w zakresie zgodności z wymaganiami 

ustawowymi, a w razie konieczności, stosowania przymusu państwowego; 

23) organizowanie i koordynacja działalności szkoleniowej z zakresu bezpieczeństwa na drogach i 

zasad ruchu drogowego; 

24) organizowanie i koordynacja programów bezpieczeństwa drogowego i opracowywanie zaleceń, 

informowanie rządu o stanie bezpieczeństwa na drogach, opracowywanie odpowiednich 

programów i planów wdrożeniowych i współpraca przy ich realizacji; 

(...) 

27) zbieranie, analizowanie, przechowywanie i rozprowadzanie informacji na temat bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drogach; 

(10) Do głównych zadań Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego należą: 
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1) prowadzenie kampanii i projektów informacyjnych z zakresu edukacji ruchu drogowego oraz 

zamawianie i wydawanie materiałów i informacji; 

2) koordynacja działalności edukacyjnej z zakresu ruchu drogowego oraz opracowywanie projektów 

„bezpieczna droga” dla dzieci, współpraca z przedszkolami i szkołami; 

3) zlecanie opracowań z zakresu badania nastawienia i zachowania uczestników ruchu drogowego 

w celu zmiany ich nastawienia oraz opracowania projektów zmian legislacyjnych, opracowywanie 

zaleceń i wymagań dotyczących zgłaszania projektów polityki i programów dotyczących 

bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

4) opracowywanie, organizacja, koordynacja  oraz realizacja programów z zakresu bezpieczeństwa 

ruchu drogowego; 

5) przedkładanie propozycji i wydawanie zaleceń dotyczących poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego zarówno dla Komisji ds. Ruchu Drogowego jak i innych właściwych jednostek; 

6) informowanie rządu i członków Komisji ds. Ruchu Drogowego o sytuacji bezpieczeństwa ruchu 

drogowego w ramach odpowiednich programów i planów wdrożeniowych oraz współpraca przy ich 

realizacji; 

7) prowadzenie działalności badawczo-rozwojowej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

koordynacja i składanie zamówień oraz zbieranie, przetwarzanie, analiza, przechowywanie i 

rozprowadzanie informacji na temat ruchu drogowego; 

8) koordynacja identyfikacji niebezpiecznych odcinków dróg krajowych. 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Jak wskazano powyz ej w Estonii instytucją wiodącą jest Zarząd Dro g podległy bezpos rednio 

pod Ministerstwo Spraw Ekonomicznych i Komunikacji. Jest to organ odpowiadający 

włas ciwos ciami polskiemu departamentowi w danym ministerstwie.  

Zauwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w/w kraju do polskiego 

porządku prawnego, zadania z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby do 

włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz 

stworzonego Zarządu Dro g) i nakładałyby się na siebie. W celu uniknięcia w/w zjawiska w 

pierwszej kolejnos ci nalez ałoby podjąc  pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo 

o ruchu drogowym, kto rej celem byłoby uchylenie przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 
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czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), by 

zlikwidowac  KRBRD (w tym tez  Wojewo dzkich Rad Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego) i 

przekazac  kompetencje z zakresu ruchu drogowego Zarządowi Dro g. 

W celu dokładnego wdroz enia modelu funkcjonującego w omawianym pan stwie 

członkowskim niezbędne byłoby wyodrębnienie w polskim ministerstwie włas ciwym ds. 

transportu odpowiedniej komo rki o włas ciwos ciach departamentu. Z uwagi na powyz sze 

Prezes Rady Ministro w zobowiązany będzie wydac  stosowne zarządzenie zmieniające 

Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie nadania 

statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. Zarządzenie zmieniające powinno 

znowelizowac  Załącznik do zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w. Zmiany wymaga 

bowiem § 2 pkt 36 wymieniający Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu 

Drogowego jako jedną z komo rek organizacyjnych wchodzących w skład ministerstwa. W 

miejsce usuniętej komo rki nalez y wo wczas powołac  włas ciwy organ – Zarząd Dro g.  

Prezes Rady Ministro w wydając zarządzenie zmieniające działa na podstawie art. 39 ust. 5 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w (Dz. U. z 2012 r. poz. 392). Wydanie 

zarządzenia zmieniającego powinno byc  dokonane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministro w z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".  

  



FINLANDIA 
 

 

Strona 74                                                              Kancelaria Łazor i Wspo lnicy S.K.A. ⦁ www.lazoriwspolnicy.pl 

 

 

4.9 Finlandia  

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 2011 

r.) instytucją wiodącą w zakresie ruchu bezpieczen stwa drogowego w Finlandii jest 

Ministerstwo Transportu i Komunikacji, co wynika ro wniez  z Uchwalały rządu w sprawie 

poprawy bezpieczen stwa na drogach (05.12.2012).  

Jednakz e jak wskazano w Road Safety Annual Report  2014 7Ministerstwo wykonuje swe 

zadania za pos rednictwem Agencji Transportu oraz Agencji Bezpieczen stwa Transportu, co 

znajduje swe potwierdzenie w aktach ustanawiających obie agencje, dlatego tez  wykonawca 

opinii analizując politykę bezpieczen stwa ruchu drogowego w Finlandii uwzględnił opis w/w 

agencji, poniewaz  to w aktach ustanawiających obydwie instytucje znajdują się 

enumeratywnie wymienione i skonkretyzowane zadania mające na celu poprawę 

bezpieczen stwa ruchu drogowego w Finlandii.  

Postawą funkcjonowania w/w instytucji wiodącej8 jest ustawa o Agencji Transportu 

(862/2009) i  ustawa o Agencji Bezpieczen stwa Transportu (863/2009)  Obydwie Agencje 

podlegają bezpos rednio pod Ministerstwo Transportu i Komunikacji a ich zadaniem jest 

działalnos c  na rzecz bezpieczen stwa ruchu drogowego. Aby wypełnic  swe zadania organy te 

zapewniają ogo lne bezpieczen stwo w transporcie i rozwo j systemu transportu, a takz e 

promowanie poprawy efektywnos ci infrastruktury drogowej.  

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Agencja Transportu, Agencja Bezpieczeństwa Transportu 

Liikennevirasto,  Liikenteen turvallisuusvirasto 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktami prawnymi ustanawiającymi instytucje wiodące są odpowiednio ustawa o Agencji 

Transportu (862/2009) i ustawa o Agencji Bezpieczen stwa Transportu (863/2009). 

 

                                                                    
7 http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/14IrtadReport.pdf 
8Zob. http://dokkpbdp.mvr.bg (stan na dzień: 17 grudnia 2014 r.) 
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Tytuł aktu w języku ojczystym  

Laki Liikennevirastosta (862/2009), Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009) 

 

Tytuł aktu w języku polskim 

Ustawa o Agencji Transportu (862/2009), Ustawa o Agencji Bezpieczeństwa Transportu (863/2009) 

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

O utworzeniu Agencji Transportu i Fin skiej Agencji Bezpieczen stwa Transportu stanową 

odpowiednio §1 Ustawy o Agencji Transportu (862/2009) oraz §1 Ustawy o Agencji 

Bezpieczeństwa Transportu (863/2009).  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§ 1 Liikennevirasto on liikenne- ja viestinta ministerio n hallinnonalalla toimiva 

keskushallinnon virasto, joka vastaa liikenteen palvelutason ylla pidosta ja kehitta misesta  

valtion hallinnoimilla liikenneva ylilla . Virasto edista a  toiminnallaan koko liikenneja rjestelma n 

toimivuutta, liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitysta  ja kesta va a  kehitysta . 

[Laki Liikennevirastosta (862/2009)]  

 

§ 1 Liikenteen turvallisuusvirasto on liikenne- ja viestinta ministerio n hallinnonalalla toimiva 

keskushallinnon virasto, joka vastaa liikenneja rjestelma n sa a ntely- ja valvontatehta vista , 

edista a  liikenteen turvallisuutta ja kesta va a  kehitysta  liikenneja rjestelma ssa  seka  tuottaa 

liikenteen viranomaispalveluja. [Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009)] 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

§1 Fińską Agencją Transportu jest podlegające rządowi centralnemu Ministerstwo Transportu i 

Łączności, które odpowiada za utrzymanie i rozwój państwowych szlaków komunikacyjnych. 

Agencja dba o funkcjonowanie całego systemu transportowego, bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

zrównoważony rozwój regionalny i trwały rozwój. [ustawa o Agencji Transportu (862/2009)] 
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§ 1 Fińską Agencją Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest podlegające rządowi centralnemu 

Ministerstwo Transportu i Łączności, które odpowiada za regulację i kontrolę zadań związanych z 

systemem transportu, promowanie bezpieczeństwa transportu i zrównoważonego rozwoju systemu 

transportowego oraz tworzenie elektronicznych usług publicznych. [ustawa o Agencji 

Bezpieczeństwa Transportu (863/2009)] 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Instytucje wiodące w Finlandii posiadają status agencji rządowej, o czym stanowią §1 Ustawy 

o Agencji Transportu (862/2009) oraz §1 Ustawy o Agencji Bezpieczen stwa Transportu 

(863/2009). 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§1 Liikennevirasto on liikenne- ja viestinta ministerio n hallinnonalalla toimiva keskushallinnon 

virasto, joka vastaa liikenteen palvelutason ylla pidosta ja kehitta misesta  valtion hallinnoimilla 

liikenneva ylilla . Virasto edista a  toiminnallaan koko liikenneja rjestelma n toimivuutta, 

liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitysta  ja kesta va a  kehitysta . [Laki 

Liikennevirastosta (862/2009)]  

§ 1 Liikenteen turvallisuusvirasto on liikenne- ja viestinta ministerio n hallinnonalalla toimiva 

keskushallinnon virasto, joka vastaa liikenneja rjestelma n sa a ntely- ja valvontatehta vista , 

edista a  liikenteen turvallisuutta ja kesta va a  kehitysta  liikenneja rjestelma ssa  seka  tuottaa 

liikenteen viranomaispalveluja. [Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009)] 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

§1 Fin ską Agencją Transportu jest podlegające rządowi centralnemu Ministerstwo Transportu 

i Łącznos ci, kto re odpowiada za utrzymanie i rozwo j pan stwowych szlako w komunikacyjnych. 

Agencja dba o funkcjonowanie całego systemu transportowego, bezpieczen stwo ruchu 

drogowego, zro wnowaz ony rozwo j regionalny i trwały rozwo j. [ustawa o Agencji Transportu 

(862/2009)] 

 

§ 1 Fin ską Agencją Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest podlegające rządowi centralnemu 

Ministerstwo Transportu i Łącznos ci, kto re odpowiada za regulację i kontrolę zadan  

związanych z systemem transportu, promowanie bezpieczen stwa transportu i 

zro wnowaz onego rozwoju systemu transportowego oraz tworzenie elektronicznych usług 

publicznych. [ustawa o Agencji Bezpieczen stwa Transportu (863/2009)] 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Agencja Transportu jak i Agencja Bezpieczen stwa Transportu podlegają bezpos rednio pod 

Ministerstwo Transportu i Komunikacji, o czym stanową odpowiednio  § 1 Ustawy o Agencji 

Transportu (862/2009) oraz §1 Ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Transportu (863/2009). 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§1 Liikennevirasto on liikenne- ja viestinta ministerio n hallinnonalalla toimiva keskushallinnon 

virasto, joka vastaa liikenteen palvelutason ylla pidosta ja kehitta misesta  valtion hallinnoimilla 

liikenneva ylilla . Virasto edista a  toiminnallaan koko liikenneja rjestelma n toimivuutta, 

liikenteen turvallisuutta, alueiden tasapainoista kehitysta  ja kesta va a  kehitysta . [Laki 

Liikennevirastosta (862/2009)]  

§ 1 Liikenteen turvallisuusvirasto on liikenne- ja viestinta ministerio n hallinnonalalla toimiva 

keskushallinnon virasto, joka vastaa liikenneja rjestelma n sa a ntely- ja valvontatehta vista , 

edista a  liikenteen turvallisuutta ja kesta va a  kehitysta  liikenneja rjestelma ssa  seka  tuottaa 

liikenteen viranomaispalveluja. [Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009)] 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

§1 Fin ską Agencją Transportu jest podlegające rządowi centralnemu Ministerstwo Transportu 

i Łącznos ci, kto re odpowiada za utrzymanie i rozwo j pan stwowych szlako w komunikacyjnych. 

Agencja dba o funkcjonowanie całego systemu transportowego, bezpieczen stwo ruchu 

drogowego, zro wnowaz ony rozwo j regionalny i trwały rozwo j. [ustawa o Agencji Transportu 

(862/2009)] 

 

§ 1 Fin ską Agencją Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest podlegające rządowi centralnemu 

Ministerstwo Transportu i Łącznos ci, kto re odpowiada za regulację i kontrolę zadan  

związanych z systemem transportu, promowanie bezpieczen stwa transportu i 

zro wnowaz onego rozwoju systemu transportowego oraz tworzenie elektronicznych usług 

publicznych. [ustawa o Agencji Bezpieczen stwa Transportu (863/2009)] 

 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI WIODĄCYCH 

Kierownikiem Agencji Transportu jest Dyrektor Generalny o czym stanowi § 3 ustawa o 

Agencji Transportu (862/2009). Analogiczne uregulowanie zastosowano w przypadku Agencji 

Bezpieczen stwa Transportu – jej kierownikiem jest Dyrektor Generalny o czym stanowi § 3 

ustawy o Agencji Bezpieczen stwa Transportu (863/2009). 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

[Laki Liikennevirastosta (862/2009)] 

§ 3 Viraston pa a llikko na  on pa a johtaja, jonka valtioneuvosto nimitta a .  

 

[Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009)] 

§ 3 Viraston pa a llikko na  on pa a johtaja, jonka valtioneuvosto nimitta a .  

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

[Ustawa o Agencji Transportu (862/2009)] 

§ 3 Na czele Agencji stoi powoływany przez rząd dyrektor generalny.  
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[Ustawa o Agencji Bezpieczen stwa Transportu (863/2009)] 

§ 3 Na czele Agencji stoi powoływany przez rząd dyrektor generalny.  

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI WIODĄCYCH 

Zakres kompetencji  Agencji Transportu został uregulowany w §2 ustawa o Agencji Transportu 

(862/2009), zas  o kompetencjach Agencji Bezpieczen stwa Transportu stanowi §2 ustawa o 

Agencji Bezpieczen stwa Transportu (863/2009). Zakres kompetencji tych organo w obejmuje 

w szczego lnos ci utrzymanie i rozwo j systemu transportu we wspo łpracy z innymi podmiotami 

oraz dbałos c  o  system transportu dla bezpieczen stwa publicznego i bezpieczen stwa rozwoju.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

[Laki Liikennevirastosta (862/2009)] 

§ 2  Viraston tehta va na  on: 

1) ylla pita a  ja kehitta a  liikenneja rjestelma a  yhteistyo ssa  muiden toimijoiden kanssa; 

2) vastata valtion tie- ja rataverkosta seka  hallinnoimistaan vesiva ylista  ja niihin kohdistuvien 

toimien yhteensovittamisesta seka  ohjata ja valvoa vesiva yla npitoa koko maassa; 

3) vastata merkitta vien tiehankkeiden toteuttamisesta seka  ratojen ja vesiva ylien 

suunnittelusta, ylla pidosta ja rakentamisesta; 

4) vastata elinkeino-, liikenne- ja ympa risto keskusten toiminnallisesta ohjauksesta 

toimialallaan ja tienpidon yhteensovittamisesta sanotuissa keskuksissa; 

(…) 

6) huolehtia liikenteen hallinnasta ja sen kehitta misesta  valtion liikenneva ylilla  ja 

meriliikenteessa  myo s valtion va ylien ulkopuolella siten kuin siita  erikseen sa a deta a n; 

7) turvata talvimerenkulun edellytykset; 

8) kehitta a  ja edista a  liikenteen palveluja ja niiden markkinoiden toimivuutta; 

9) edista a  va yla npidon tuottavuuden parantamista; 

10) kehitta a  julkisen liikenteen toimintaedellytyksia  seka  myo nta a  merenkulun ja muiden 

liikennemuotojen edista miseen tarkoitettuja avustuksia; 

(…) 
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[Laki Liikenteen turvallisuusvirastosta (863/2009)] 

§2 Viraston tehta va na  on: 

1) huolehtia liikenneja rjestelma n yleisesta  turvallisuudesta ja turvallisuuden kehitta misesta ; 

2) rajoittaa liikenteen aiheuttamia ympa risto haittoja; 

3) huolehtia merenkulun ja ilmailun turvaamisesta; 

(…) 

5) valvoa erikseen sa a detyn toimivaltansa puitteissa, etta  liikenneja rjestelma ssa  noudatetaan 

sita  koskevia sa a nto ja  ja ma a ra yksia ; 

(…) 

7) antaa toimialalla edellytetta via  lupia, hyva ksynto ja  ja muita pa a to ksia ; 

8) antaa toimialaansa koskevia oikeussa a nto ja  erikseen sa a detyn toimivaltansa puitteissa; 

(…) 

10) osallistua toimialansa kansainva liseen yhteistyo ho n; 

(…) 

Viraston on huolehdittava myo s niista  muista toimialansa viranomaistehta vista , jotka sille 

erikseen sa a deta a n. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

[Ustawa o Agencji Transportu (862/2009)] 

§2 Misją Agencji jest: 

1) utrzymywanie i rozwijanie systemu transportowego we wspo łpracy z innymi 

zainteresowanymi; 

2) dbanie o stan sieci drogowej i kolejowej, zarządzanie drogami wodnymi, koordynowanie 

działalnos ci, jak ro wniez  kontrolowanie i monitorowanie utrzymania dro g wodnych w całym 

kraju; 

3) odpowiadanie za realizację większych projekto w drogowych, a takz e za projektowanie, 

utrzymanie i budowę kolei i dro g wodnych; 

4) odpowiadanie za kontrolę działalnos ci w zakresie rozwoju gospodarczego, transportu i 

ochrony s rodowiska oraz centra koordynacji ruchu drogowego; 

(...) 
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6) odpowiada za utrzymanie i rozwo j pan stwowych dro g i morskich szlako w transportowych 

poza krajem zgodnie z odrębnymi przepisami; 

7) zapewnienie odpowiednich warunko w do z eglugi zimą; 

8) rozwijanie i promowanie usług transportowych i funkcjonowania rynku; 

9) promowanie poprawy efektywnos ci infrastruktury drogowej; 

10) opracowywanie warunko w ramowych dla transportu publicznego oraz dofinansowanie 

promocji transportu morskiego i innych wspo łfinansowanych rodzajo w transportu; 

(...) 

 

[Ustawa o Agencji Bezpieczen stwa Transportu (863/2009)] 

§2 Misją Agencji jest: 

1) zapewnianie ogo lnego bezpieczen stwa w transporcie i rozwijanie systemu transportu; 

2) ograniczenie szkodliwos ci ruchu drogowego dla s rodowiska; 

3) zapewnienie bezpieczen stwa z eglugi morskiej i powietrznej; 

(...) 

5) nadzorowanie zgodnos ci systemu transportowego z obowiązującymi zasadami i przepisami 

w ramach oddzielnych kompetencji; 

(...) 

7) opracowywanie branz owych wymagan  odnos nie zezwolen , zatwierdzen  i innych decyzji; 

8) wydawanie branz owych norm prawnych w zakresie swoich oddzielnie przewidzianych 

kompetencji; 

(...) 

10) uczestniczenie w branz owej wspo łpracy międzynarodowej; 

(...) 

Agencja realizuje ro wniez  inne, oddzielnie przewidziane branz owe zadania regulacyjne. 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Jak wskazano powyz ej w Finlandii funkcję instytucji wiodącej pełnią Agencja 

Transportu i Agencja Bezpieczen stwa Transportu podległe bezpos rednio pod Ministra 

Transportu i Komunikacji.  
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Odpowiednikiem instytucji wiodącej w polskim porządku prawnym jest Pan stwowa 

osoba prawna, zatem celem kompleksowej implementacji instytucji wiodącej występującej w 

Finlandii do polskiego porządku prawnego niezbędne byłoby przeprowadzenie stosownego 

procesu ustawodawczego oraz dokonanie zmian w prawie wewnętrznym.  

W pierwszej kolejnos ci nalez ałoby podjąc  pracę nad projektem ustawy o zmianie 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym i utworzeniu Agencji Transportu oraz Agencji 

Bezpieczen stwa Transportu, kto rej celem byłoby uchylenie przepiso w art. 140b-140l ustawy z 

dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), by 

zlikwidowac  KRBRD (w tym tez  Wojewo dzkich Rad Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego) i 

utworzyc  nowy podmiot, kto ry zyskałby status pan stwowej osoby prawnej. 

Nadto niezbędnym byłoby wydanie szeregu akto w wykonawczych do wskazanej 

ustawy. Nalez y zaliczyc  do nich m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministro w w sprawie 

nadania statutu Agencji Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, czy tez  rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministro w w sprawie szczego łowych zasad gospodarki finansowej Agencji 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego. 

Implementacja wzorca Finlandii pociągałaby ro wniez  szereg zmian na poziomie prawa 

wewnętrznego m.in. zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2014 

r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 

zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 

ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a przede 

wszystkim zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 w sprawie 

nadania statutu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
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4.10 Francja  

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 

2011 r.) instytucją wiodącą w zakresie ruchu bezpieczen stwa drogowego we Francji jest 

Interministerial Road Safety Task Force.  Jednakz e analiza aktualnie obowiązujących we Francji 

akto w prawnych wykazała, iz  to Delegatura ds. bezpieczen stwa i ruchu drogowego jest 

instytucją wiodącą w tym pan stwie.  

Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej jest Dekret nr 2013-728 z dnia 12 sierpnia 

2013 w sprawie organizacji administracji centralnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Ministerstwa Terytorio w Zamorskich. Delegatura ds. bezpieczen stwa i ruchu drogowego 

bezpos rednio podlega pod Ministra Spraw Wewnętrznych, a jej gło wnym zadaniem jest 

opracowanie i wdroz enie polityki bezpieczen stwa ruchu drogowego oraz wspieranie 

międzyresortowej działalnos ci w tym zakresie. Aby wypełnic  swe zadania m.in. koordynuje 

wszystkimi pracami legislacyjnymi i regulacyjnymi dotyczącymi kodeksu ruchu drogowego i 

uz ytkowniko w dro g.  

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

La délégation à la sécurité et la circulation routières. 

Delegatura ds. bezpieczeństwa i ruchu drogowego 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest Dekret nr 2013-728 z dnia 12 

sierpnia 2013 w sprawie organizacji administracji centralnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Ministerstwa Terytorio w Zamorskich. 

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

Décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l'administration centrale du ministère 

de l'intérieur et du ministère des outre-mer 
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Tytuł aktu w języku polskim  

Dekret nr 2013-728 z dnia 12 sierpnia 2013 w sprawie organizacji administracji centralnej 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Terytoriów Zamorskich 

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest art. 1 lit. i  Dekretu nr 2013-728 z dnia 

12 sierpnia 2013 w sprawie organizacji administracji centralnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Ministerstwa Terytorio w Zamorskich. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Article 1  

L'administration centrale du ministère de l'intérieur comprend : 

(…) 

i) La délégation à la sécurité et la circulation routières. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 1  

Administracja centralna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obejmuje: 

(…) 

i) Delegatura ds. bezpieczeństwa i ruchu drogowego. 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Instytucja wiodąca we Francji jest delegaturą administracji centralnej Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych o czym stanowi art. art. 1 lit. h  Dekretu nr 2013-728 z dnia 12 sierpnia 2013 w 

sprawie organizacji administracji centralnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa 

Terytorio w Zamorskich. 
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Article 1  

L'administration centrale du ministère de l'intérieur comprend : 

(…) 

i) La délégation à la sécurité et la circulation routières. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 1  

Administracja centralna Ministerstwa Spraw Wewnętrznych obejmuje: 

(…) 

i) Delegatura ds. bezpieczeństwa i ruchu drogowego. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru uregulowana jest w art. 2 Dekret nr 2013-728 z dnia 12 sierpnia 2013 w 

sprawie organizacji administracji centralnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa 

Terytorio w Zamorskich, kto ry stanowi, o bezpos redniej podległos ci pod Ministra Spraw 

Wewnętrznych. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Article 2  

Le ministre de l'intérieur dispose de l'inspection générale de l'administration et du Conseil 

supérieur de l'administration territoriale de l'Etat. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 2  

Minister spraw wewnętrznych dysponuje inspekcją generalną administracji i Najwyższą Radą 

Administracji Terytorialnej Państwa. 
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KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem Delegatury ds. bezpieczen stwa i ruchu drogowego jest międzyresortowy 

pełnomocnik ds. bezpieczen stwa drogowego i ruchu drogowego o czym stanowi art. 1 Dekretu 

nr 85-779 z dnia 24 lipca 1985 r. w sprawie stosowania artykułu 25 ustawy nr 84-16 z dnia 11 

stycznia 1984 r. okres lającej najwyz sze stanowiska, nominacja na kto re pozostawiona jest w 

gestii rządu. O tym, iz  jest to regulacja aktualna s wiadczy ro wniez  fakt, iz  na podstawie tego 

przepisu Dekretem z dnia 12 marca 2014 r. został powołany obecnie działający pełnomocnik.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

(Décret n°85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l'article 25 de la loi n° 84-16 du 11 

janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est laissée à la décision du 

Gouvernement.)  

Article 1  

Sont, aux termes de l'article 25 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, des emplois supérieurs laissés 

à la décision du Gouvernement en ce qui concerne tant la nomination que la cessation de 

fonctions, les emplois suivants : 

Dans toutes les administrations : 

-commissaires généraux, hauts-commissaires, commissaires, secrétaires généraux, délégués 

généraux et délégués, lorsqu'ils sont placés directement sous l'wykonawcaité du ministre ; 

-directeurs généraux et directeurs d'administration centrale. 

Auprès du Premier ministre : 

-secrétaire général du Gouvernement ; 

-secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale ; 

-délégués interministériels et délégués. 
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

(Décret du 12 mars 2014 portant nomination du délégué interministériel à la sécurité routière et 

délégué à la sécurité et à la circulation routières - M. LOPEZ (Jean-Robert) ) 

Article 1 

M. Jean-Robert LOPEZ, préfet du Territoire de Belfort, est nommé délégué interministériel à la 

sécurité routière et délégué à la sécurité et à la circulation routières à compter du 7 avril 2014. 

 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

(Dekret nr 85-779 z dnia 24 lipca 1985 r. w sprawie stosowania artykułu 25 ustawy nr 84-16 z dnia 

11 stycznia 1984 r. określającej najwyższe stanowiska, nominacja na które pozostawiona jest w 

gestii rządu) 

Artykuł 1  

Zgodnie z postanowieniami artykułu 25 ustawy z dnia 11 stycznia 1984 r., o którym mowa powyżej, 

powoływanie na i odwoływanie z następujących stanowisk pozostaje w gestii rządu: 

We wszystkich organach administracyjnych: 

-komisarze generalni, wysocy komisarze, komisarze, sekretarze generalni, pełnomocnicy generalni i 

pełnomocnicy, o ile podlegają bezpośrednio ministrowi; 

- dyrektorzy generalni i dyrektorzy administracji centralnej. 

W biurze premiera: 

-sekretarz generalny rządu; 

-sekretarz generalny obrony i bezpieczeństwa narodowego; 

-pełnomocnicy międzyresortowi i pełnomocnicy. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

(Dekret z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie powołania międzyresortowego pełnomocnika ds. 

bezpieczeństwa drogowego i ruchu drogowego - M. LOPEZ (Jean-Robert)  

Artykuł 1 

Z dniem 7 kwietnia 2014 r. na międzyresortowego pełnomocnika ds. bezpieczeństwa drogowego i 

ruchu drogowego powołany zostaje pan Jean-Robert LOPEZ, prefekt departamentu Belfort 
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ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji  Delegacji ds. bezpieczen stwa ruchu drogowego został uregulowany w art. 

11 Dekretu nr 2013-728 z dnia 12 sierpnia 2013 w sprawie organizacji administracji 

centralnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Terytorio w Zamorskich. Zakres 

kompetencji obejmuje w szczego lnos ci opracowanie i wdraz anie polityki bezpieczen stwa 

drogowego oraz okres lanie i wdraz anie polityki informacji, komunikacji i animacji w zakresie 

bezpieczen stwa drogowego i wspieranie na poziomie ogo lnokrajowym i lokalnym 

odpowiednie działania międzyresortowe. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Article 11 

La délégation à la sécurité et à la circulation routières élabore et met en œuvre la politique de 

sécurité routière ; elle apporte son concours à l'action interministérielle dans ce domaine. 

Elle définit et met en œuvre la politique d'information, de communication et d'animation en 

matière de sécurité routière et promeut, au plan national et local, les actions interministérielles 

correspondantes. 

Elle coordonne l'ensemble des travaux législatifs et réglementaires concernant le code de la route 

et les usagers de la route. 

Elle contribue à la définition de la politique de contrôle et sanction automatisés des infractions 

routières et coordonne l'action interministérielle en cette matière. 

Elle conçoit et met en œuvre les systèmes de contrôle et de traitement automatisés des infractions 

routières. 

Elle élabore la réglementation relative aux équipements de signalisation telle que définie au 4° de 

l'article R. 111-1 du code de la voirie routière. 

Elle élabore également la réglementation relative à la définition des équipements de signalisation 

telle que définie au 1° de l'article R. 111-1 du code de la voirie routière. 

Elle délivre les wykonawcaisations d'expérimentation en la matière. 

Elle contribue, en liaison avec les services des ministères chargés de l'écologie, de l'énergie et des 

transports, à la réglementation relative à l'immatriculation des véhicules. Elle est chargée de la 
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délivrance des certificats d'immatriculation et elle est responsable du fichier national des 

immatriculations. 

Elle prépare et met en œuvre les textes législatifs et réglementaires relatifs aux fourrières, aux 

transports réalisés par taxis ou voitures de petite remise et, en liaison avec le ministère chargé des 

sports, aux manifestations sportives sur les voies ouvertes à la circulation publique ou sur circuit. 

Elle élabore la politique menée en matière d'éducation routière et, à ce titre, définit les règles et 

conditions d'organisation des examens du permis de conduire ainsi que les dispositions relatives à 

l'enseignement de la conduite et de la sécurité routière. Elle définit et intègre dans cet 

enseignement les règles de conduite permettant de contribuer à la lutte contre l'effet de serre. 

Elle s'appuie sur l'Observatoire national interministériel de sécurité routière, pour la collecte et la 

diffusion des informations nécessaires à la préparation, la mise en œuvre et l'évaluation de la 

politique de sécurité routière. Elle conduit, notamment avec cet observatoire, des actions 

d'expérimentation et des études générales ou sectorielles dans les domaines de la sécurité et de la 

circulation routières. Elle assure la veille technologique, nationale et internationale, dans les 

domaines de la route et du véhicule intelligents. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Delegatura ds. bezpieczeństwa i ruchu drogowego opracowuje i wdraża politykę bezpieczeństwa 

drogowego; wspiera ona międzyresortową działalność w tym zakresie. 

Określa i wdraża politykę informacji, komunikacji i animacji w zakresie bezpieczeństwa drogowego i 

wspiera na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym odpowiednie działania międzyresortowe. 

Koordynuje wszystkimi pracami legislacyjnymi i regulacyjnymi dotyczącymi kodeksu ruchu 

drogowego i użytkowników dróg. 

Uczestniczy w ustalaniu polityki automatycznego kontrolowania i karania za wykroczenia drogowe i 

koordynuje działania międzyresortowe w tym zakresie. 

Opracowuje i wdraża systemy automatycznego kontrolowania i karania za wykroczenia drogowe. 

Opracowuje przepisy dotyczące urządzeń sygnalizacyjnych, o których mowa w punkcie 4 artykuły R. 

111-1 kodeksu drogowego. 

Opracowuje również przepisy dotyczące urządzeń sygnalizacyjnych, o których mowa w punkcie 1 

artykułu R. 111-1 kodeksu drogowego. 
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Wystawia zezwolenia na prowadzenie testów eksperymentalnych w tym zakresie. 

Wspólnie z jednostkami resortowymi odpowiedzialnymi za ekologię, energetykę i transport 

uczestniczy w opracowywaniu przepisów dotyczących rejestracji pojazdów. Jest odpowiedzialna za 

wystawianie dowodów rejestracyjnych i prowadzenie krajowej ewidencji rejestracji. 

Opracowuje i wdraża w życie projekty ustaw i przepisów dotyczących konfiskat i transportu 

realizowanego przez taksówki lub małe pojazdy wynajmowane wraz z kierowcą, a w porozumieniu z 

ministerstwem odpowiedzialnym za sport, imprez sportowych na drogach otwartych dla ruchu 

publicznego lub na torze. 

Opracowuje politykę prowadzoną w zakresie szkolenia kierowców a w związku z tym określa zasady 

i warunki organizowania egzaminów na prawo jazdy oraz przepisy dotyczące szkolenia w zakresie 

postępowania prowadzenia pojazdów i bezpieczeństwa drogowego. Określa i uzupełnia to szkolenie 

o zasady postępowania przyczyniające się do walki z efektem cieplarnianym. 

Korzysta z Krajowego Międzyresortowego Centrum Monitorowania Bezpieczeństwa Drogowego w 

zakresie gromadzenia i rozprowadzania informacji niezbędnych do opracowania, wdrożenia i oceny 

polityki bezpieczeństwa drogowego. W szczególności z tym centrum prowadzi działania 

eksperymentalne oraz ogólne badania ogólne lub sektorowe w zakresie bezpieczeństwa i ruchu 

drogowego. Zapewnia monitorowanie rozwoju technologicznego w kraju i za granicą w dziedzinie 

inteligentnych dróg i pojazdów. 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI  

Jak wskazano powyz ej we Francji instytucją wiodącą jest Delegatura ds. bezpieczen stwa i 

ruchu drogowego podległa bezpos rednio pod Ministra Spraw Wewnętrznych. 

Zauwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w/w kraju do polskiego 

porządku prawnego, zadania z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby do 

włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz 

Delegatury ds. bezpieczen stwa i ruchu drogowego) i nakładałyby się na siebie. W celu 

uniknięcia w/w zjawiska w pierwszej kolejnos ci nalez ało podjąc  pracę nad projektem ustawy 

o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto rej celem byłoby uchylenie przepiso w art. 

140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137, z po z n. zm.), by zlikwidowac  KRBRD (w tym tez  Wojewo dzkich Rad Bezpieczen stwa 
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Ruchu Drogowego) i przekazac  kompetencje z zakresu ruchu drogowego Departamentowi w 

Ministerstwie. 

W celu dokładnego wdroz enia modelu funkcjonującego w omawianym pan stwie 

członkowskim niezbędne byłoby wyodrębnienie w polskim ministerstwie włas ciwym ds. 

transportu odpowiedniego departamentu (delegatury) ds. Bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

Z uwagi na powyz sze Prezes Rady Ministro w zobowiązany będzie wydac  stosowne 

zarządzenie zmieniające Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 r. 

w sprawie nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. Zarządzenie zmieniające 

powinno znowelizowac  Załącznik do zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w. Zmiany 

wymaga bowiem §2 pkt 36 wymieniający Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu 

Drogowego jako jedną z komo rek organizacyjnych wchodzących w skład ministerstwa. W 

miejsce usuniętej komo rki nalez y wo wczas powołac  włas ciwy Departament ds. 

bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

Prezes Rady Ministro w wydając zarządzenie zmieniające działa na podstawie art. 39 ust. 5 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w (Dz. U. z 2012 r. poz. 392).  
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4.11 Grecja 

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 

2011 r.) instytucją wiodącą w zakresie ruchu bezpieczen stwa drogowego w Grecji  jest 

Międzyresortowa Komisja ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego. Analiza materiało w 

z ro dłowych przeprowadzona przez wykonawcy ekspertyzy potwierdziła, iz  stan prawny w 

tym zakresie nie uległ zmianom i w/w organ jest instytucją wiodącą. Toz same wnioski 

przedstawione zostały w Road Safety Annual Report 2014 9 wykonawcastwa International 

Traffic Safety Data and Analysis Group. 

Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej jest Decyzja nr Y 180 Utworzenie 

Międzyresortowej Komisji ds. bezpieczen stwa ruchu drogowego. Międzyresortowa Komisja ds 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest podmiotem, kto ry odpowiada komisji 

międzyresortowej ustanawianej przez Prezesa Rady Ministro w  w polskim porządku 

prawnym. Międzyresortowa Komisja ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego podlega 

bezpos rednio pod Radę Ministro w, a jej gło wnym zadaniem jest koordynacja działan  organo w 

administracji publicznej w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego. Aby wypełnic  swe 

zadania Międzyresortowa Komisja ds.  Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest odpowiedzialna 

za monitorowanie, wyznaczanie celo w oraz strategii w zakresie bezpieczen stwa ruchu 

drogowego. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Międzyresortowa Komisja ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας έχει 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest Decyzja Numer. Y 180 Utworzenie 

Międzyresortowej Komisji ds. bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Υ 180 Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την Οδική Ασφάλεια 

                                                                    
9 http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/14IrtadReport.pdf 
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Tytuł aktu w języku polskim  

Decyzja nr Y 180 Utworzenie Międzyresortowej Komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego  

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest art. 1 ust.1  Decyzji nr Y 180 

Utworzenie Międzyresortowej Komisji ds. bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Έχοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 και του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για τη 

Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο που π.δ. 63/2005 

«Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για τη Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98)  

β) Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος 

του κρα− τικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:   

Άρθρο 1 

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφά− λειας. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Mając na uwadze: 

α) Przepisy artykułu 25 ust. 3 i art. 90 Kodeksu Prawodawstwa dla Rządu i organów rządowych, 

który został ratyfikowany w pierwszym artykule Dekretu Prezydenckiego nr 63/2005 "Ujednolicenie 

Prawodawstwa dla Rządu i organów rządowych" (Dziennik Ustaw Α΄ 98) 

β) Fakt, że przepisy niniejszej decyzji nie powodują wydatków obciążających budżet Państwa, 

postanawiamy:   

Artykuł 1 

1. Utworzyć Międzyresortową Komisję ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Instytucja wiodąca jest międzyresortowym komitetem o czym stanowi art. 1 ust.1 Decyzji 

Numer. Y 180 Utworzenie Międzyresortowej Komisji ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Άρθρο 1 

 1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφά− λειας 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 1 

1. Utworzyć Międzyresortową Komisję ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład instytucji wiodącej został ustanowiony w art. 1 Decyzji Liczba. Y 180 Zalecenie 

Międzyresortowy Komitet Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego. Zgodnie z cytowanym 

przepisem instytucja wiodąca jaką jest Międzyresortowy Komitet Bezpieczen stwa Ruchu 

Drogowego składa się z 6 ministro w, kto rych resorty, nawet w pos redni sposo b, związane są z 

bezpieczen stwem ruchu drogowego.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Άρθρο 1 

1. Συνιστάται Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφά− λειας. 

Στη Διυπουργική Επιτροπή μετέχουν: 

1) Ο Υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, ως Πρόεδρος, 

2) Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, 

3) Ο Υπουργός Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλε− κτρονικής Διακυβέρνησης, 

4) Η Υπουργός Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 

5) Η Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρη− σκευμάτων 

6) Η Υπουργός Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, ως μέλη. 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 1 

1. Utworzyć Międzyresortową Komisję ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Członkami Międzyresortowej Komisji są: 

1) Minister Infrastruktury, Transportu i Sieci komunikacyjnych, jako Przewodniczący, 

2) Minister Ochrony Obywateli, 

3) Minister Spraw wewnętrznych, decentralizacji i cyfryzacji, 

4) Minister Zdrowia i solidarności społecznej, 

5) Minister Edukacji, Kształcenie ustawicznego [oświaty] i Wyznań 

6) Minister Finansów, Konkurencyjności i Żeglugi, jako członek. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru wynika z międzyresortowego charakteru instytucji wiodącej, kto ra jest 

bezpos rednio podległa pod Radę Ministro w o czym stanowi art. 2 lit. c Dekretu 

Prezydenckiego 63/2005 - DZIENNIK USTAW 98/A'/22.4.2005 Ujednolicenie Prawodawstwa 

dla Rządu i organo w rządowych. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Αρθρο 2 

Αρμοδιότητες του Υπουργικού Συμβουλίου 

Το Υπουργικό Συμβούλιο: 

γ) Αποφασίζει για κάθε θέμα αρμοδιότητας συλλογικών κυβερνητικών οργάνων ή για κάθε θέμα 

αρμοδιότητας ενός ή περισσότερων υπουργών που παραπέμπει σε αυτό ο Πρωθυπουργός. Οι 

σχετικές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου υποκαθιστούν τις αποφάσεις των αρμόδιων 

οργάνων. 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 2 

Obowiązki Rady Ministrów 

Rada Ministrów: 

c) Decydujeń w każdej sprawie związanej z kompetencjami zbiorowych organów rządowych  i w 

każdej sprawie związanej z kompetencjami jednego lub więcej ministrów skierowanej przez Prezesa 

Rady Ministrów. Odpowiednie decyzje Rady Ministrów zastępują decyzje właściwych organów. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem Instytucji jest przewodniczący, o czym mo wi art. 2 ust.1 Decyzji Numer. Y 180 

Utworzenie Międzyresortowej Komisji ds. bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

1. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Υπουργό Μεταφορών, Υποδομών και Δικτύων, ο οποίος και 

καθορίζει την ημερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής αναπληρώνεται κατά τη συνεδρίαση 

από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη και εν απουσία του από άλλον παρόντα Υπουργό με τη 

σειρά του άρθρου 1, ενώ οι Υπουργοί μέλη της επιτροπής αναπληρώνονται σε πε− ρίπτωση 

απουσίας ή κωλύματος από τον οριζόμενο από αυτούς Υφυπουργό ή Γενικό Γραμματέα του 

Υπουργείου τους. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 2 

1. Komisję zwołuje Minister Infrastruktury, Transportu i Sieci komunikacyjnych, który ustala również 

porządek dzienny obrad. Przewodniczącego Komisji zastępuje na posiedzeniu Minister Ochrony 

Obywateli i w przypadku nieobecności ostatniego, inny obecny  minister w kolejności ustalonej w 

artykule 1, podczas gdy ministrów  członkowie komisji zastępuje w razie nieobecności lub braku 

możliwości wzięcia udziału wyznaczony przez nich lub Minister lub Sekretarz Stanu danego 

Ministerstwa. Na posiedzenia Komisji mogą zostać zaproszeni i inni ministrowie, Wiceministrowie i 

Sekretarze Stanu, Doradcy Premiera i inni urzędnicy, jeśli omawiane zagadnienia należą do ich 

kompetencji lub inni eksperci w razie omawiania kwestii należących do ich kompetencji. 
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ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji Międzyresortowej Komisji ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego został 

uregulowany w art. 1 ust. 2  Decyzji numer. Y 180 Utworzenie Międzyresortowej Komisji ds. 

bezpieczen stwa ruchu drogowego. Nakłada ona na Komisję obowiązki m.in.  tworzenia 

krajowej polityki bezpieczen stwa ruchu drogowego i badanie kwestii związanych z 

bezpieczen stwem ruchu drogowego w kraju. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

2. Η Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας έχει ως έργο: 

• Τη διαμόρφωση εθνικής πολιτικής για την οδική ασφάλεια και την εξέταση των θεμάτων που 

αφορούν στην οδική ασφάλεια της χώρας, 

• Την κατάρτιση σχετικών βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων και την 

παρακολούθηση της εφαρμογής τους, 

• Το συντονισμό των αρμόδιων υπηρεσιών για τη συγκέντρωση και επεξεργασία στατιστικών και 

άλλων στοιχείων και τη λήψη μέτρων, με σκοπό τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων και την 

εμπέδωση της οδικής ασφάλειας, 

• Την παρακολούθηση της εφαρμογής της εθνικής πολιτικής για την οδική ασφάλεια, την εποπτεία 

των επιμέρους δράσεων και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων τους.  

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

2. Międzyresortowa Komisja ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego zajmuje się następującymi 

aspektami: 

• Utworzenie krajowej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego i badanie kwestii związanych z 

bezpieczeństwem ruchu drogowego w kraju, 

• Prowadzenie krótko- i długoterminowych programów i monitorowanie ich realizacji, 

• Koordynacja służb odpowiedzialnych za gromadzenie i przetwarzanie danych statystycznych i 

innych i środków w celu zmniejszenia liczby wypadków drogowych oraz wzmocnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

• Monitorowanie wdrażania krajowej polityki bezpieczeństwa ruchu drogowego, nadzór 

poszczególnych działań i ocenę ich wyników 
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MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Międzyresortowa Komisja ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest instytucją 

wiodącą bardzo zbliz oną do Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, kto ra 

funkcjonuje w Polsce. Zaro wno jeden, jak i drugi podmiot to kolegialny międzyresortowy 

organ pomocniczy Rady Ministro w w sprawach bezpieczen stwa ruchu drogowego. Kwestia 

aktu ustanawiającego instytucje wiodące została uregulowana w nieco inny sposo b, bowiem 

zaro wno Krajowa Rada Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego ustanowiona została w ustawie o 

ruchu drogowym, zas  powołanie Międzyresortowej Komisji ds.  Bezpieczen stwa Ruchu 

Drogowego nastąpiło na mocy oddzielnej ustawy.  

Zwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w w/w kraju, zadania z 

zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby do włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. 

Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz Międzyresortowej Komisji ds. 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego) nakładałyby się na siebie. Dlatego tez  w celu uniknięcia 

w/w zjawiska w pierwszej kolejnos ci nalez ało podjąc  pracę nad projektem ustawy o zmianie 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto rej celem byłoby uchylenie przepiso w art. 140b-140l 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z 

po z n. zm.), celem likwidacji KRBRD i powołanie nową ustawą Międzyresortowej Komisji ds.  

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego.  
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4.12 Hiszpania  

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 

2011 r.) instytucją wiodącą z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego jest Generalna 

Dyrekcja Ruchu Drogowego. Analiza materiało w z ro dłowych przeprowadzona przez 

wykonawcy ekspertyzy potwierdziła, iz  stan prawny w tym zakresie nie uległ zmianom i  

instytucją wiodącą nadal jest Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego. 

Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej jest Dekret kro lewski 400/2012 z dnia 17 

lutego okres lający podstawową strukturę organizacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.  

Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego jest podmiotem bezpos rednio podległym pod 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, a do jej kompetencji nalez y wykonywanie działan  z 

zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego. Wypełniając swe zadania Generalna Dyrekcja m.in. 

opracowuje, zgłasza i sprawuje nadzo r nad realizacją przepiso w drogowych na poziomie 

krajowym ukierunkowanych na bezpieczną i zro wnowaz oną mobilnos c  poprzez 

opracowywanie plano w i programo w bezpieczen stwa drogowego przy jednoczesnym 

promowaniu przepiso w opartych na materiałach dowodowych bez ujmy dla kompetencji 

Ministerstwa Rozwoju. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

La Dirección General de Tráfico  

Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego  

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym Generalną Dyrekcję Ruchu Drogowego jest Dekret kro lewski 

400/2012 z dnia 17 lutego okres lający podstawową strukturę organizacyjną Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych. 

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

Real Decreto 400/2012, de 17 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del 

Ministerio del Interior 
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Tytuł aktu w języku polskim  

Dekret królewski 400/2012 z dnia 17 lutego określający podstawową strukturę organizacyjną 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest art. 1 ust. 6 lit b, pkt 3  Dekretu 

kro lewskiego 400/2012 z dnia 17 lutego okres lającego podstawową strukturę organizacyjną 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Artículo 1 

6. El Ministerio del Interior se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos: 

(…) 

3.º La Dirección General de Tráfico. 

(…) 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 1 

6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dzieli się na następujące najwyższe organy państwowe i 

rządowe: 

(…) 

3.º Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego. 

(…) 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Instytucja wiodąca w Hiszpanii jest Generalną Dyrekcją -  o czym stanowi art. 1 ust. 6 lit b, pkt 

3  Dekretu kro lewskiego  400/2012 z dnia 17 lutego okres lającego podstawową strukturę 

organizacyjną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

3.º La Dirección General de Tráfico. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

3.º Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego. 

 

SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład instytucji wiodącej został ustanowiony w art. 10 ust. 2 Dekretu kro lewskiego  400/2012 

z dnia 17 lutego okres lającego podstawową strukturę organizacyjną Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

2. La Dirección General de Tráfico está integrada por los siguientes órganos, con rango de 

subdirección general: 

a) La Secretaría General (…),  

b) La Subdirección General de Gestión de la Movilidad (…),  

c) La Subdirección General de Políticas Viales, (…) 

d) La Subdirección General de Análisis y Vigilancia Estadística, (…) 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

2. Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego składa się z następujących jednostek posiadających rangę 

generalnych poddyrekcji: 

a) Sekretariat Generalny. (…) 

b) Generalna Poddyrekcja Zarządzania Mobilnością (…),  

c) Generalna Poddyrekcja Polityki Drogowej, (…) 

d) Generalna Poddyrekcja Analizy i Nadzoru Statystycznego (…) 
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FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru uregulowana jest w art. 1 ust. 6 lit b, pkt 3  Dekretu kro lewskiego 400/2012 z 

dnia 17 lutego okres lającego podstawową strukturę organizacyjną Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych, kto ry stanowi o bezpos redniej podległos ci pod Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Artículo 1.  

6. El Ministerio del Interior se estructura en los siguientes órganos superiores y directivos: 

(…) 

3.º La Dirección General de Tráfico 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 1 

6. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dzieli się na następujące najwyższe organy państwowe i 

rządowe: 

(…) 

3.º Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem Generalnej Dyrekcji Ruchu Drogowego jest szef Generalnej Dyrekcji Ruchu 

Drogowego o czym stanowi art. 10 ust.2 lit a) Dekretu kro lewski 400/2012 z dnia 17 lutego 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

 2. La Dirección General de Tráfico está integrada por los siguientes órganos, con rango de 

subdirección general: 

a) La Secretaría General, a la que corresponde la colaboración con el Director General para la 

coordinación entre los distintos servicios centrales y periféricos del Organismo y la realización de 

las actuaciones y gestiones necesarias para el ejercicio de las funciones atribuidas al Órgano 

Directivo en los párrafos b) y s) del apartado 1, así como en el párrafo c). 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

2. Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego składa się z następujących jednostek posiadających rangę 

generalnych poddyrekcji: 

a) Sekretariat Generalny. Sekretariat Generalny, któremu podlega współpraca z Dyrektorem 

Generalnym w zakresie koordynacji pomiędzy poszczególnymi urzędami centralnymi i lokalnymi 

Jednostki oraz realizacja pod bezpośrednim nadzorem szefa Dyrekcji Generalnej działań i procedur 

niezbędnych do wykonywania funkcji przydzielonych Organowi Zarządzającemu w punkcie b) i  s) 

sekcji 1 oraz w punkcie c). 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji  Generalnej Dyrekcji  został uregulowany w art. 10 ust. 1 Dekretu 

kro lewskiego 400/2012 z dnia 17 lutego okres lającego podstawową strukturę organizacyjną 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.   Do zadan  instytucji wiodącej nalez y m.in. 

opracowywanie, zgłaszanie i nadzo r nad realizacją przepiso w drogowych na poziomie 

krajowym ukierunkowanych na bezpieczną i zro wnowaz oną mobilnos c  poprzez 

opracowywanie plano w i programo w bezpieczen stwa drogowego przy jednoczesnym 

promowaniu przepiso w opartych na materiałach dowodowych bez ujmy dla kompetencji 

Ministerstwa Rozwoju. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Artículo 10. Dirección General de Tráfico. (kompetencje I struktura organizacyjna) 

1. A la Dirección General de Tráfico, a través de la cual el Ministerio del Interior ejerce sus 

competencias sobre el Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, le corresponden las 

siguientes funciones: 

a) La programación estratégica del Organismo. 

b) La gestión de los recursos humanos del Organismo a través de la relación de puestos de trabajo, 

tanto de personal funcionario como laboral, sus retribuciones, ejecución de medidas de formación, 

acción social y prevención de riesgos laborales. 

(…) 
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d) La elaboración, propuesta y seguimiento de las políticas viales a nivel estatal dirigidas a una 

movilidad segura y sostenible, a través de la elaboración de planes y programas de seguridad vial, 

promoviendo la adopción de políticas basadas en la evidencia, sin perjuicio de las competencias del 

Ministerio de Fomento. 

(…) 

f) El impulso de la investigación en materia de seguridad vial, factores influyentes e impacto de 

medidas específicas, incluyendo la coordinación con instituciones de carácter científico y técnico y 

otras Administraciones. 

g) El desarrollo y gestión del Registro Nacional de Víctimas de Accidentes de Tráfico, la elaboración 

de los indicadores y la diseminación de los mismos. 

h) La gestión de la educación vial, la formación de conductores, la organización de las pruebas de 

aptitud, incluida la formación de examinadores; la regulación, el registro y el control de las escuelas 

particulares de conductores y de los centros habilitados para la evaluación de las aptitudes 

psicofísicas de los conductores; la elaboración de instrucciones en materia de expedición, 

renovación y canje de permisos de conducir. (…) 

j) El establecimiento de las directrices básicas para la programación de la educación vial, formación 

e información al usuario y divulgación en materia de seguridad vial. 

k) La comunicación y divulgación relacionada con el tráfico y la seguridad en la circulación vial. 

l) La facultad de determinar la normativa técnica básica en materia de tráfico y seguridad vial y la 

elaboración de estudios, propuestas y anteproyectos de disposiciones sobre tráfico y seguridad vial. 

(…) 

n) La regulación, gestión y control del tráfico en vías interurbanas y travesías, así como la 

planificación, dirección y coordinación de las instalaciones y tecnologías para el control, regulación, 

vigilancia y disciplina del tráfico y mejora de la seguridad vial en las vías donde la Dirección General 

de Tráfico ejerce las citadas competencias, sin perjuicio de las competencias del Ministerio de 

Fomento. 

(…) 

o) El establecimiento de las directrices para la formación y actuación de los Agentes de la 

wykonawcaidad en materia de tráfico y circulación de vehículos, sin perjuicio de las atribuciones de 

las Corporaciones Locales con cuyos Órganos se instrumentará la colaboración necesaria. 
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(…) 

r) La coordinación, participación y representación en organismos nacionales e internacionales en 

materia de seguridad vial y gestión de la movilidad. 

s) El diseño e implantación de nuevos métodos de trabajo, así como la labor inspectora del 

Organismo, sin perjuicio de las funciones atribuidas a otros Órganos de la Administración General 

del Estado 

t) Los procesos de consulta y participación a través del Consejo Superior de Tráfico, Seguridad Vial y 

Movilidad Sostenible y la colaboración con agentes sociales y otras Administraciones. 

u) La tramitación de expedientes sancionadores en materia de tráfico, la tramitación y formulación 

de declaraciones de nulidad y la resolución de reclamaciones previas a la vía judicial. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 10. Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego (kompetencje i struktura organizacyjna). 

1. Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego, za pośrednictwem której Ministerstwo Spraw 

Wewnętrznych wykonuje swoje zadania w stosunku do Jednostki Autonomicznej Centralnego 

Urzędu Ruchu Drogowego, podlegają następujące kompetencje: 

a) Strategiczne programowanie działalności Jednostki. 

b) Zarządzanie zasobami ludzkimi Jednostki za pośrednictwem stosunków pracy obejmujące 

zarówno funkcjonariuszy mundurowych jak i zwykłych pracowników, ich wynagrodzenie, 

prowadzenie działalności szkoleniowej, politykę społeczną i zapobieganie wypadkom przy pracy. 

(…) 

d) Opracowywanie, zgłaszanie i nadzór nad realizacją przepisów drogowych na poziomie krajowym 

ukierunkowanych na bezpieczną i zrównoważoną mobilność poprzez opracowywanie planów i 

programów bezpieczeństwa drogowego przy jednoczesnym promowaniu przepisów opartych na 

materiałach dowodowych bez ujmy dla kompetencji Ministerstwa Rozwoju. 

(…) 

f) Wspieranie badań w zakresie bezpieczeństwa drogowego, wpływających na nie czynników i 

wpływu konkretnych działań, włączając w to koordynację z instytucjami o charakterze naukowym i 

technicznym oraz innymi jednostkami administracyjnymi. 
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g) Rozwój i prowadzenie Krajowego Rejestru Ofiar Wypadków Drogowych, opracowywanie i 

rozpowszechnianie wskaźników. 

h) Zarządzanie szkoleniami z zakresu przepisów o ruchu drogowym, szkolenie kierowców, 

organizacja egzaminów kwalifikacyjnych, włączając w to szkolenie egzaminatorów, regulowanie, 

prowadzenie rejestru i kontrola prywatnych szkół nauki jazdy i ośrodków uprawnionych do oceny 

cech psychofizycznych kierowców, opracowywanie instrukcji w zakresie wydawania, przedłużania 

ważności i wymiany praw jazdy. (…) 

j) Opracowywanie podstawowych wytycznych dotyczących programów edukacji w zakresie 

przepisów o ruchu drogowym, szkolenie, przekazywanie informacji użytkownikom i rozprowadzanie 

informacji dotyczących bezpieczeństwa na drodze. 

k) Przekazywanie i rozprowadzanie informacji związanych z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 

l) Uprawnienie w zakresie ustalania podstawowych normatywów technicznych w zakresie ruchu 

drogowego i bezpieczeństwa na drodze oraz opracowywanie badań, wniosków i projektów 

wstępnych poświęconych przepisom dotyczącym ruchu drogowego i bezpieczeństwa na drodze. (…) 

n) Regulowanie, zarządzanie i kontrola ruchu drogowego na drogach międzymiastowych i 

przelotowych, jak również planowanie, zarządzanie i koordynacja instalacji i technologii do 

kontrolowania, sterowanie, nadzorowania i dyscyplinowania ruchu drogowego oraz poprawy 

bezpieczeństwa na drodze na drogach, dla których merytorycznie właściwa jest Generalna Dyrekcja 

Ruchu Drogowego, bez ujmy dla kompetencji Ministerstwa Rozwoju. 

(…) 

o) Opracowywanie wytycznych dotyczących szkolenia i działalności funkcjonariuszy państwowych w 

zakresie ruchu drogowego i obrotu pojazdami, bez ujmy dla uprawnień Samorządów Lokalnych, z 

których Jednostkami nawiązana zostanie niezbędna współpraca. 

(…) 

r) Koordynacja, uczestnictwo i reprezentacja w krajowych i międzynarodowych organizacjach 

zajmujących się bezpieczeństwem na drodze i zarządzaniem mobilnością. 

s) Opracowywanie i wdrażanie nowych metod pracy, jak również realizowanej przez Jednostkę 

działalności kontrolnej, bez ujmy dla funkcji przyznanych innym Jednostkom Centralnej 

Administracji Publicznej. 
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t) Procedury konsultacyjne i uczestnictwo za pośrednictwem Naczelnej Rady Ruchu Drogowego, 

Bezpieczeństwa na Drodze i Zrównoważonej Mobilności oraz współpraca z partnerami społecznymi 

i innymi Jednostkami Administracyjnymi. 

u) Prowadzenie ewidencji wykroczeń w zakresie ruchu drogowego, załatwianie i sporządzanie 

unieważnień oraz załatwianie skarg przed skierowaniem na drogę sądową. 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Jak wskazano powyz ej w Hiszpanii instytucją wiodącą jest Generalna Dyrekcja Ruchu 

Drogowego podległe bezpos rednio pod Ministerstwo Spraw Wewnętrznych.  

Zauwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w/w kraju do 

polskiego porządku prawnego, zadania z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby 

do włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz 

Generalna Dyrekcja Ruchu Drogowego) i nakładałyby się na siebie. Dlatego tez  w celu 

uniknięcia w/w zjawiska w pierwszej kolejnos ci nalez ałoby podjąc  pracę nad projektem 

ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto rej celem byłoby uchylenie 

przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), by zlikwidowac  KRBRD (w tym tez  Wojewo dzkich Rad 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego) i przekazac  kompetencje z zakresu ruchu drogowego 

Departamentowi w Ministerstwie. 

W celu dokładnego wdroz enia modelu funkcjonującego w omawianym pan stwie 

członkowskim niezbędne byłoby wyodrębnienie w polskim ministerstwie włas ciwym ds. 

transportu odpowiedniego departamentu ds. Bezpieczen stwa ruchu drogowego. Z uwagi na 

powyz sze Prezes Rady Ministro w zobowiązany byłby wydac  stosowne zarządzenie 

zmieniające Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 

nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. Zarządzenie zmieniające powinno 

znowelizowac  Załącznik do zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w. Zmiany wymaga 

bowiem §2 pkt 36 wymieniający Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego 

jako jedną z komo rek organizacyjnych wchodzących w skład ministerstwa. W miejsce 

usuniętej komo rki nalez y wo wczas powołac  włas ciwy Departament [ds. bezpieczen stwa ruchu 

drogowego] 
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Prezes Rady Ministro w wydając zarządzenie zmieniające działa na podstawie art. 39 

ust. 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w (Dz. U. z 2012 r. poz. 392). Wydanie 

zarządzenia zmieniającego powinno byc  dokonane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministro w z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".  
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4.13 Holandia  

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 

2011 r.) instytucją wiodącą z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego jest Ministerstwo 

Infrastruktury i s rodowiska. W raporcie stworzonym przez International Traffic Safety Data 

and Analysis Group pt. “Road Safety Annual Report 2014”10 wskazane zostało, iz  Ministerstwo 

wykonując zadania związane z bezpieczen stwem ruchu drogowego działa poprzez Generalny 

Dyrektorat ds. Mobilnos ci i Transportu – Dyrekcja ds. Dro g i Bezpieczen stwa Ruchu 

Drogowego, co potwierdzają cytowane przepisy. Potwierdziła to takz e analiza teksto w 

z ro dłowych przeprowadzona przez wykonawca niniejszej ekspertyzy.  

Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej jest Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i S rodowiska z dnia 5 grudnia 2011 nr IENM/BSK-2011/159456 okres lające 

organizację Ministerstwa Infrastruktury i S rodowiska oraz przyznające mandat, uprawnienia i 

umocowania sekretarzowi generalnemu i szefom departamento w (rozporządzenie w sprawie 

organizacji i mandatu Ministerstwa Infrastruktury i S rodowiska 2012 r.). Generalny Dyrektorat 

ds. Mobilnos ci i Transportu bezpos rednio podlega pod Ministerstwo Infrastruktury i 

S rodowiska, a jego gło wnym zadaniem jest wykonywanie zadan  z zakresu bezpieczen stwa 

ruchu drogowego. Aby wypełnic  swe zadania m.in. opracowuje i wdraz a politykę dotyczące 

tego zakresu. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Directoraat-generaal Bereikbaarheid  

Generalny Dyrektorat ds. Mobilności i Transportu 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury i S rodowiska z dnia 5 grudnia 2011 nr IENM/BSK-2011/159456 okres lające 

organizację Ministerstwa Infrastruktury i S rodowiska oraz przyznające mandat, uprawnienia i 

umocowania sekretarzowi generalnemu i szefom departamento w (rozporządzenie w sprawie 

organizacji i mandatu Ministerstwa Infrastruktury i S rodowiska 2012 r.) 

                                                                    
10 http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/14IrtadReport.pdf 
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Tytuł aktu w języku ojczystym  

Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 december 2011, nr. IENM/BSK-

2011/159456 houdende vaststelling van de organisatie van het Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu en verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de secretaris-generaal en de 

diensthoofden (Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012) 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Środowiska z dnia 5 grudnia 2011 nr IENM/BSK-

2011/159456 określające organizację Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska oraz przyznające 

mandat, uprawnienia i umocowania sekretarzowi generalnemu i szefom departamentów 

(rozporządzenie w sprawie organizacji i mandatu Ministerstwa Infrastruktury i Środowiska 2012 r.) 

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ (KOMÓRKĘ ZAJMUJĄCĄ SIĘ 

BEZPIECZEŃSTWEM RUCHU DROGOWEGO) 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest art. 4 ust. 2 lit d Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i S rodowiska z dnia 5 grudnia 2011 nr IENM/BSK-2011/159456 

okres lające organizację Ministerstwa Infrastruktury i S rodowiska oraz przyznające mandat, 

uprawnienia i umocowania sekretarzowi generalnemu i szefom departamento w 

(rozporządzenie w sprawie organizacji i mandatu Ministerstwa Infrastruktury i S rodowiska 

2012 r.) 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Artikel 4 (…) 2. Het directoraat-generaal Bereikbaarheid bestaat uit de volgende dienstonderdelen: 

a. de directie Luchtvaart; 

b. de directie Maritieme Zaken; 

c. de directie Openbaar Vervoer en Spoor; 

d. de directie Wegen en Verkeersveiligheid; 

e. de programmadirectie Beter Benutten; 

f. de unit Strategie; en 

g. het stafbureau directoraat-generaal Bereikbaarheid.  
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Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 4 (…) 2. W skład Generalnej Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu wchodzą następujące 

wydziały: 

a. Dyrekcja ds. Lotnictwa; 

b. Dyrekcja do Spraw Morskich; 

c. Dyrekcja ds. Transportu Publicznego i Kolei; 

d. Dyrekcja ds. Dróg i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; 

e. Dyrekcja Programu „Lepsze Wykorzystanie”; 

f. Jednostka ds. Strategii; oraz 

g. Biuro Sztabu Generalnej Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu. 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Opisywana instytucja posiada status Generalnego Dyrektoratu o czym stanowi art. 4 ust. 2 lit d 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i S rodowiska z dnia 5 grudnia 2011 nr IENM/BSK-

2011/159456 okres lające organizację Ministerstwa Infrastruktury i S rodowiska oraz 

przyznające mandat, uprawnienia i umocowania sekretarzowi generalnemu i szefom 

departamento w (rozporządzenie w sprawie organizacji i mandatu Ministerstwa Infrastruktury 

i S rodowiska 2012 r.) 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Artikel 4 (…) 2. Het directoraat-generaal Bereikbaarheid bestaat uit de volgende dienstonderdelen: 

(…) 

d. de directie Wegen en Verkeersveiligheid; (…).  

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 4 (…) 2. W skład Generalnej Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu wchodzą następujące 

wydziały: 

(…) 

d. Dyrekcja ds. Dróg i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; (…) 
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SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład instytucji wiodącej został ustanowiony w art. 4 ust. 3-7 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury i S rodowiska z dnia 5 grudnia 2011 nr IENM/BSK-2011/159456 okres lające 

organizację Ministerstwa Infrastruktury i S rodowiska oraz przyznające mandat, uprawnienia i 

umocowania sekretarzowi generalnemu i szefom departamento w (rozporządzenie w sprawie 

organizacji i mandatu Ministerstwa Infrastruktury i S rodowiska 2012 r.) 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

3. De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met e, staan onder leiding van 

een directeur. De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder f en g, staan onder leiding 

van een afdelingshoofd. De dienstonderdelen, genoemd in het tweede lid, onder a tot en met d 

bestaan uit afdelingen die onder leiding staan van een afdelingshoofd. 

4. Bij afwezigheid of verhindering van de directeur-generaal Bereikbaarheid zijn de directeuren-

generaal Milieu en Internationaal en Ruimte en Water, bedoeld in de artikelen 5 en 6, en de 

directeuren bevoegd om als plaatsvervanger op te treden. 

5. Bij afwezigheid of verhindering van een directeur zijn de overige directeuren en de 

afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden. 

6. Bij afwezigheid of verhindering van een afdelingshoofd binnen een directie zijn de overige 

afdelingshoofden binnen de directie bevoegd om als plaatsvervanger op te treden. 

7. Plaatsvervanging geschiedt voor het overige overeenkomstig daartoe strekkende instructies van 

de directeur-generaal Bereikbaarheid. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

3. Na czele wydziałów, o których mowa w punkcie drugim podpunktach od a do e włącznie, stoi 

dyrektor. Na czele wydziałów, o których mowa w punkcie drugim podpunktach f i g, stoi szef 

wydziału. Wydziały, o których mowa w punkcie drugim podpunktach od a do d włącznie, posiadają 

sekcje, na czele których stoją kierownicy sekcji. 

4. W przypadku nieobecności lub niedyspozycyjności dyrektora generalnego ds. Mobilności i 

Transportu uprawnieni do występowania w jego zastępstwie są dyrektorzy generalni ds. 
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środowiska, spraw międzynarodowych, zagospodarowania przestrzennego i wody, o których mowa 

w artykule 5 i 6. 

5. W przypadku nieobecności lub niedyspozycyjności dyrektora uprawnieni do występowania w 

jego zastępstwie są pozostali dyrektorzy i kierownicy sekcji wchodzących w skład dyrekcji. 

6. W przypadku nieobecności lub niedyspozycyjności kierownika sekcji wchodzącej w skład dyrekcji 

do występowania w jego zastępstwie są pozostali kierownicy sekcji wchodzących w skład dyrekcji. 

7. Zastępstwo innych osób następuje zgodnie z wydanymi w tym zakresie instrukcjami dyrektora 

generalnego ds. Mobilności i Transportu. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Genralny Dyrektorat jest częs cią i jednostką podległą Ministerstwu Infrastruktury i 

s rodowiska o czym stanowi art. 2 ust.2 lit a Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i 

S rodowiska z dnia 5 grudnia 2011 nr IENM/BSK-2011/159456 okres lające organizację 

Ministerstwa Infrastruktury i S rodowiska oraz przyznające mandat, uprawnienia i 

umocowania sekretarzowi generalnemu i szefom departamento w (rozporządzenie w sprawie 

organizacji i mandatu Ministerstwa Infrastruktury i S rodowiska 2012 r.) 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

2. Diensten van het ministerie zijn: 

a. het directoraat-generaal Bereikbaarheid; 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

2. Wydziałami ministerstwa są: 

a. Generalna Dyrekcja ds. Mobilności i Transportu 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem Generalnego Dyrektoratu ds. Mobilnos ci i Transportu jest Dyrektor Generalny, o 

czym stanowi art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i S rodowiska 5 grudnia 

2011, nr. IENM / BSK-2011/159456 ustanawiającego organizację Ministerstwa Infrastruktury 

i S rodowiska i s wiadczenia upowaz nienia, pełnomocnictwa i upowaz nienia do Sekretarza 
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Generalnego i szefowie słuz b (organizacyjne i infrastrukturalne decyzja mandat i S rodowisko 

2012). 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

 1. Het directoraat-generaal Bereikbaarheid staat onder leiding van de directeur-generaal 

Bereikbaarheid. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

1. Na czele generalnej Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu stoi Dyrektor Generalny ds. Mobilności i 

Transportu.  

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji  Generalnego Dyrektoratu ds. Mobilnos ci i Transportu - Dyrekcja ds. Dro g i 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego  został uregulowany w art. 4 ust. 8 lit d Rozporządzenia 

Ministra Infrastruktury i S rodowiska 5 grudnia 2011, nr. IENM / BSK-2011/159456 

ustanawiającego organizację Ministerstwa Infrastruktury i S rodowiska i s wiadczenia 

upowaz nienia, pełnomocnictwa i upowaz nienia do Sekretarza Generalnego i szefowie słuz b 

(organizacyjne i infrastrukturalne decyzja mandat i S rodowisko 2012).  Zakres kompetencji 

obejmuje w szczego lnos ci opracowanie i realizacja polityki w zakresie uz ytkowania i 

konserwacji sieci dro g i transportu drogowego oraz bezpiecznego ruchu.  
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

8. Het directoraat-generaal Bereikbaarheid heeft als doel de netwerkkwaliteit van luchtwegen, 

vaarwegen, spoorwegen, havens en het wegennet verder te ontwikkelen, het veilige en duurzame 

gebruik daarvan te waarborgen en te zorgen voor een goede en verantwoorde inpassing in de 

leefomgeving. Daarmee hebben het directoraat-generaal Bereikbaarheid en zijn dienstonderdelen 

de volgende taken: 

d) de directie Wegen en Verkeersveiligheid: het ontwikkelen en implementeren van beleid met 

betrekking tot: 

i. de aanleg van het hoofdwegennet; 

ii. gebruik en onderhoud van het hoofdwegennet en goederenvervoer over de weg; 

iii. inpassing van wegen in relatie tot milieu en natuur alsmede bereikbaarheid; en 

iv. veilig verkeer en vervoer; 

 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

8. Celem Generalnej Dyrekcji ds. Mobilności i Transportu jest dalsze rozwijanie jakości sieci dróg 

powietrznych, dróg wodnych, kolei, portów i sieci drogowej, zagwarantowanie bezpiecznej i ciągłej 

ich eksploatacji i zapewnienie odpowiedniej i odpowiedzialnej integracji ze środowiskiem. W 

związku z tym generalna dyrekcja ds. Mobilności i Transportu i jej wydziały posiadają następujące 

zadania: 

d) Dyrekcja ds. Dróg i Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego: opracowywanie i wdrażanie polityk 

dotyczących: 

i. budowy sieci dróg; 

ii. korzystania z sieci dróg i ich utrzymania oraz drogowego transportu towarowego; 

iii. integracji dróg w odniesieniu do środowiska i przyrody, a także mobilności i transportu; oraz 

iv. bezpiecznego ruchu drogowego i transportu; 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Jak wskazano powyz ej w Holandii instytucją wiodącą jest Generalny Dyrektorat ds. Mobilnos ci 

i Transportu  podległy bezpos rednio pod Ministerstwo Infrastruktury i S rodowiska.   
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Zauwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w/w kraju do polskiego 

porządku prawnego, zadania z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby do 

włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz 

Generalnego Dyrektoratu ds. Mobilnos ci i Transportu) i nakładałyby się na siebie. Dlatego tez  

w celu uniknięcia w/w zjawiska w pierwszej kolejnos ci nalez ało podjąc  pracę nad projektem 

ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto rej celem byłoby uchylenie 

przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), by zlikwidowac  KRBRD (w tym tez  Wojewo dzkich Rad 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego) i przekazac  kompetencje z zakresu ruchu drogowego 

Departamentowi w Ministerstwie włas ciwemu do spraw transportu. 

W celu dokładnego wdroz enia modelu funkcjonującego w omawianym pan stwie 

członkowskim niezbędne byłoby wyodrębnienie w polskim ministerstwie włas ciwym ds. 

transportu odpowiedniego departamentu ds. Bezpieczen stwa ruchu drogowego. Z uwagi na 

powyz sze Prezes Rady Ministro w zobowiązany będzie wydac  stosowne zarządzenie 

zmieniające Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 

nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. Zarządzenie zmieniające powinno 

znowelizowac  Załącznik do zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w. Zmiany wymaga 

bowiem §2 pkt 36 wymieniający Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego 

jako jedną z komo rek organizacyjnych wchodzących w skład ministerstwa. W miejsce 

usuniętej komo rki nalez y wo wczas powołac  włas ciwy Departament ds. bezpieczen stwa ruchu 

drogowego. 

Prezes Rady Ministro w wydając zarządzenie zmieniające działa na podstawie art. 39 ust. 5 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w (Dz. U. z 2012 r. poz. 392).  
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4.14 Irlandia  

Instytucją wiodącą odpowiedzialną za efekty, koordynację i realizację zadan  w zakresie 

bezpieczen stwa ruchu drogowego jest  Urząd Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego (ang. Road 

Safety Authority [RSA], irl. U dara s Um Sha bha ilteacht Ar Bho ithre). Organ ten został powołany 

w 2006 r. na mocy ustawy o Urzędzie Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego (Road Safety 

Authority Act 2006) i ponosi odpowiedzialnos c  przed Ministrem Transportu. 

Wraz z wejs ciem w z ycie ustawy RSA przejęła dotychczasowe funkcje Ministerstwa 

Transportu, Krajowego Urzędu Dro g i Rady Bezpieczen stwa Narodowego związane z 

bezpieczen stwem ruchu drogowego. Organ ten działa na rzecz poprawy bezpieczen stwa ruchu 

drogowego w Irlandii poprzez m.in. opracowanie i wdraz anie kampanii informacyjnych i 

edukacyjnych w celu zwiększenia s wiadomos ci bezpieczen stwa ruchu drogowego, wpływanie 

na podnoszenie standardo w pojazdo w, skoordynowaną wspo łpracę z innymi podmiotami, 

opracowanie badan  dotyczących wypadko w drogowych, wspo łpracę z ministerstwem 

transportu czy sporządzanie dokumento w strategicznych bezpieczen stwa ruchu drogowego 

wraz z monitorowaniem ich realizacji. 

W wyniku powołania w Irlandii RSA najwaz niejsze działania związane z 

bezpieczen stwem ruchu drogowego, zostały przekazane do jednego organu, co spowodowało, 

iz  koordynacja i realizacja inicjatyw bezpieczen stwa ruchu drogowego stała się o wiele 

bardziej skuteczna niz  dotychczas. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Údarás Um Shábháilteacht Ar Bhóithre 

Road Safety Authority  

Urząd Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest Road Safety Authority Act 2006 

(Numer 14 z 2006). 
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Tytuł aktu w języku ojczystym  

Road Safety Authority Act 2006 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

 Ustawa o Urzędzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2006 

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest art. 3 Road Safety Authority Act 2006.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

 Road Safety Authority Act 2006 

3.— (1) There stands established on the establishment day a body to be known, in the Irish 

language, as an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre or, in the English language, as the Road 

Safety Authority, and in this Act referred to as the Authority. 

 

(2) The Authority shall be a body corporate with perpetual succession and an official seal and 

power to sue and be sued in its corporate name and, with the consent of the Minister with the 

agreement of the Minister for Finance, to acquire, hold and dispose of land or an interest in land 

and to acquire, hold and dispose of any other property. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Ustawa o Urzędzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2006 r. 

 3.— (1) W dniu utworzenia powołana do życia zostaje jednostka pod nazwą w języku irlandzkim 

Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, a w języku angielskim Urząd Bezpieczeństwa Drogowego, 

zwaną w niniejszej ustawie Urzędem. 

(2) Urząd będzie osobą prawną utworzoną na czas nieoznaczony, posiadającą pieczęć urzędową i 

uprawnioną do pozywania lub bycia pozywanym w swoim imieniu, a za zgodą ministra w 

porozumieniu z ministrem finansów do nabywania, posiadania i zbywania nieruchomości 

gruntowych lub udziałów w prawie własności takich nieruchomości oraz do nabywania, posiadania i 

zbywania wszelkich innych składników majątkowych. 
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STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Art. 3 Road Safety Authority Act 2006 okres la status oraz formę prawną Road Safety Authority. 

Urząd Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego (RSA) jest podstawową organizacją bezpieczen stwa 

drogowego w Irlandii. W związku z ustawą z 2006 roku, najwaz niejsze działania związane z 

bezpieczen stwem ruchu drogowego, zostały przekazane do jednego organu.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Road Safety Authority Act 2006 

3.— (1) There stands established on the establishment day a body to be known, in the Irish 

language, as an tÚdarás um Shábháilteacht ar Bhóithre or, in the English language, as the Road 

Safety Authority, and in this Act referred to as the Authority. 

 

(2) The Authority shall be a body corporate with perpetual succession and an official seal and 

power to sue and be sued in its corporate name and, with the consent of the Minister with the 

agreement of the Minister for Finance, to acquire, hold and dispose of land or an interest in land 

and to acquire, hold and dispose of any other property. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Ustawa o Urzędzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2006 r. 

 3.— (1) W dniu utworzenia powołana do życia zostaje jednostka pod nazwą w języku irlandzkim 

Údarás um Shábháilteacht ar Bhóithre, a w języku angielskim Urząd Bezpieczeństwa Drogowego, 

zwaną w niniejszej ustawie Urzędem. 

(2) Urząd będzie osobą prawną utworzoną na czas nieoznaczony, posiadającą pieczęć urzędową i 

uprawnioną do pozywania lub bycia pozywanym w swoim imieniu, a za zgodą ministra w 

porozumieniu z ministrem finansów do nabywania, posiadania i zbywania nieruchomości 

gruntowych lub udziałów w prawie własności takich nieruchomości oraz do nabywania, posiadania i 

zbywania wszelkich innych składników majątkowych. 

 

SKŁAD INSTYTUCJI 

Art. 14 Road Safety Authority Act 2006, okres la kto wchodzi w skład dyrekcji RSA. 
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

 Road Safety Authority Act 2006 

14.—(1) There shall be a Board of the Authority. 

(2) Members of the Board shall be appointed by the Minister. 

(3) The Board shall consist of a chairperson and not less than 6 

and not more than 11 ordinary members. 

(4) Each member of the Board shall be a person who in the opinion of the Minister has wide 

experience and competence in relation to roads, road safety, transport, driver education and 

examination, industrial and commercial matters, local government, the organization of workers or 

administration. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Ustawa o Urzędzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2006 r. 

14.—(1) Urzędem kierować będzie dyrekcja. 

(2) Członków dyrekcji mianował będzie minister. 

(3) W skład dyrekcji wchodzić będą prezes i nie mniej niż 6 i nie więcej niż 11 członków zwyczajnych. 

(4) Każdy z członków dyrekcji będzie osobą, która w opinii ministra dysponuje dużym 

doświadczeniem i wiedzą w zakresie dróg, bezpieczeństwa na drogach, transportu, szkolenia i 

egzaminowania kierowców, spraw przemysłowych i handlowych, samorządu lokalnego, organizacji 

pracowników lub administracji. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Road Safety Authority podlega Ministrowi Transportu.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Road Safety Authority Act 2006 

1.— In this Act, save where the context otherwise requires— 

(…) 

*“ Minister ” means Minister for Transport; 

(…) 
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14. (2) Members of the Board shall be appointed by the Minister. 

15.— (1) The Minister shall designate one member of the Board as chairperson. 

16. – (…) (2) The Minister shall fix the date, time and place of the first meeting of the Board. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Ustawa o Urzędzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2006 r. 

1. Użyte w  ustawie, chyba że z kontekstu wynika inaczej- 

(…) 

* „Minister” oznacza Ministra Transportu 

(…) 

14. (2) Członków dyrekcji mianował będzie minister. 

(…)  

15.— (1) Jednego z członków dyrekcji minister wyznaczy na prezesa. 

16. – (…)(2) Minister ustali datę, godzinę i miejsce pierwszego posiedzenia dyrekcji. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem instytucji wiodącej jaką jest Road Safety Authority jest Prezes wyznaczony 

przez ministra spos ro d członko w dyrekcji. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Road Safety Authority Act 2006 

 15.— (1) The Minister shall designate one member of the Board as chairperson. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Ustawa o Urzędzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2006 r. 

15.— (1) Jednego z członków dyrekcji minister wyznaczy na prezesa. 
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ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Urząd Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego został wyposaz ony w szereg uprawnien  mających 

zapewnic  włas ciwą koordynację i realizację zadan  w zakresie bezpieczen stwa ruchu 

drogowego.   

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Road Safety Authority Act 2006 

 6.— (1) The Authority shall— 

(a) if requested by the Minister, provide such advice as may be appropriate in respect of any 

regulatory or other function vested in the Minister under the Road Traffic Acts 1961 to 2004 

relating to vehicles, driver licensing, speed limits, and control of traffic, 

(b) if requested by the Minister, represent the State at meetings with or arranged by, international 

organisations or governments of other states in so far as the meetings relate to matters to which 

the functions of the Authority relate, 

(c) in carrying out its functions, promote the development and improvement of driving standards 

and in relation to the promotion of better driving standards may make such recommendations to 

the Minister as the Authority considers appropriate, and 

(d) conduct its business at all times in a cost effective and efficient manner. 

(2) The Authority shall have all such powers as are necessary for or incidental to the performance 

of its functions under this Act. 

 

Road safety programmes. 

7.— (1) The Authority shall prepare and submit to the Minister, at such intervals as the Minister 

determines, a comprehensive programme (in this section referred to as a “programme”) of 

measures for the enhancement of road safety and in particular for the reduction of fatalities and 

serious injuries due to road traffic collisions. 

(2) A programme shall be accompanied by a statement of the resources, financial and otherwise, 

which in the opinion of the Authority are necessary to be expended by a State agency in the 

implementation of the measures contained in the programme. 
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(3) In preparing a programme the Authority shall consult with each State agency responsible for 

implementation of the measures contained in it. 

(4) The Minister may approve of a programme submitted to him or her or may request the 

Authority to make such amendments to the programme as he or she specifies. The Authority shall 

comply with any such request. The Minister may approve of the amended programme re-submitted 

to him or her by the Authority. 

(5) The Authority shall participate in such structures and in such a role for the oversight of the 

implementation of a programme as the Minister determines. 

(6) In this section “State agency” means the Garda Síochána, a local authority, the National Roads 

Authority or such other person as the Minister considers appropriate. 

 

Road safety information and statistics. 

8.— (1) The Minister may direct the Authority to collect, compile, prepare, publish or distribute to 

such persons (including the Minister) such information and statistics relating to road safety and the 

functions of the Authority, as the Minister considers appropriate, for national or international 

planning, policy research and development, monitoring and reporting purposes and may specify 

any matter concerning the collection, compilation, preparation, publication and distribution of such 

data and statistics, as the Minister considers appropriate. 

(2) The Minister shall consult the Authority, and may consult any other person he or she considers 

appropriate, before issuing a direction under subsection (1). 

(3) For the purpose of facilitating the collection of information and statistics under subsection (1) 

the Authority may require a person who holds records relating to road safety or matters relating to 

the functions of the Authority, to give to the Authority such information and statistics in such form 

(including electronic form) and at such reasonable times or intervals, as the Authority specifies. A 

person to whom such a requirement is directed shall comply with the requirement. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Ustawa o Urzędzie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z 2006 r. 

6.— (1) Urząd — 
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(a) na wniosek ministra będzie udzielał odpowiedniego doradztwa w zakresie sprawowania nadzoru 

lub innych funkcji przyznanych ministrowi na mocy ustaw o ruchu drogowym z lat od 1961 do 2004 

r. dotyczących pojazdów, praw jazdy, ograniczeń prędkości i kontrolowania ruchu drogowego, 

(b) na wniosek ministra będzie reprezentował państwo na spotkaniach z udziałem lub z inicjatywy 

organizacji międzynarodowych lub rządów innych państw, o ile spotkania te będą dotyczyły spraw 

objętych zakresem funkcji realizowanych przez Urząd, 

(c) w ramach realizowanych przez siebie funkcji będzie wspierał proces opracowywania i 

udoskonalania standardów dotyczących prowadzenia pojazdów, a w odniesieniu do udoskonalania 

standardów dotyczących prowadzenia pojazdów może udzielać ministrowi takich  rekomendacji, 

jakie uzna za stosowne, oraz 

(d) będzie prowadził swoją działalność zawsze w oszczędny i efektywny sposób. 

(2) Urząd będzie posiadał wszelkie uprawnienia niezbędne lub towarzyszące realizacji jego funkcji 

wynikających z niniejszej ustawy. 

 

7.— (1) Urząd będzie opracowywał i przedkładał ministrowi z częstotliwością ustaloną przez 

ministra kompleksowy program (zwany w niniejszej sekcji „programem”) działań mających na celu 

poprawę bezpieczeństwa drogowego, a w szczególności zmniejszenie liczby ofiar śmiertelnych i 

poważnych obrażeń ciała wskutek kolizji w ruchu drogowym. 

(2) Program będzie opatrzony zestawieniem zasobów finansowych i innych, które w opinii Urzędu 

będą musiały zostać przeznaczone przez agencję państwową na realizację działań przewidzianych 

programem. 

(3) Przy opracowywaniu programu Urząd będzie konsultował się z poszczególnymi agencjami 

państwowymi odpowiedzialnymi za realizację przewidzianych w nim działań. 

(4) Przedłożony mu program minister może zatwierdzić lub zwrócić się do Urzędu z wnioskiem o 

dokonanie w nim takich określonych przez siebie zmian. Urząd będzie rozpatrywał tego typu 

wnioski pozytywnie. Minister może zatwierdzać poprawione programy przedkładane mu do 

ponownej oceny przez Urząd. 

(5) Urząd będzie partycypował w ustalonych przez ministra strukturach i sprawował określony przez 

niego nadzór nad realizacją programu. 



IRLANDIA 
 

 

Strona 125                                                              Kancelaria Łazor i Wspo lnicy S.K.A. ⦁ www.lazoriwspolnicy.pl 

 

 

(6) „Agencja państwowa” oznacza w niniejszej sekcji Garda Síochána, organ lokalny, Krajowy Urząd 

Infrastruktury Drogowej lub taką inną osobę, jaką minister uzna za odpowiednią. 

 

8.— (1) Minister może polecić Urzędowi zbieranie, opracowywanie, sporządzanie, publikowanie lub 

rozprowadzanie informacji i danych statystycznych dotyczących bezpieczeństwa na drogach i 

realizowanych przez Urząd funkcji wśród takich osób (w tym ministra), jakie minister uzna za 

odpowiednie z punktu widzenia krajowego lub międzynarodowego planowania, badania i 

opracowywania zasad postępowania, oraz bieżącego nadzoru i sprawozdawczości oraz może 

określać wszelkie kwestie dotyczące zbierania, opracowywania, sporządzania, publikowania i 

rozprowadzania takich informacji i danych statystycznych, jakie minister uzna za odpowiednie. 

(2) Przed wydaniem polecenia, o którym mowa w podpunkcie (1), minister będzie konsultował się z 

Urzędem i może skonsultować się z dowolną inną osobą, jaką uzna za odpowiednią (1). 

(3) Dla ułatwienia procesu zbierania informacji i danych statystycznych, o którym mowa w 

podpunkcie (1), Urząd może wystąpić do osoby prowadzącej ewidencję dotyczącą bezpieczeństwa 

na drogach lub realizacji funkcji Urzędu z wnioskiem o przekazanie mu takich informacji i danych 

statystycznych w takiej formie (włączając w to formę elektroniczną) oraz w takich terminach i z taką 

częstotliwością, jakie określi. Osoba, do której taki wniosek zostanie skierowany, ma obowiązek 

zastosowania się do tego wniosku. 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Irlandzki Urząd Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego – jak wynika z Road Sefety 

Authority Act 2006 – jest pan stwową osoba prawną na wzo r polskich agencji. RSA jest 

podległa Ministrowi Transportu.  

Odpowiednikiem instytucji wiodącej w polskim porządku prawnym jest Pan stwowa osoba 

prawna, zatem celem kompleksowej implementacji instytucji wiodącej występującej w Irlandii 

do polskiego porządku prawnego niezbędne byłoby przeprowadzenie stosownego procesu 

ustawodawczego oraz dokonanie zmian w prawie wewnętrznym.  

W pierwszej kolejnos ci nalez ałoby podjąc  pracę nad projektem ustawy o zmianie 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym i utworzeniu Agencji Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, 

kto rej celem byłoby uchylenie przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 
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Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), by zlikwidowac  KRBRD (w 

tym tez  Wojewo dzkich Rad Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego) i utworzyc  nowy podmiot, 

kto ry zyskałby status pan stwowej osoby prawnej. 

Nadto niezbędnym byłoby wydanie szeregu akto w wykonawczych do wskazanej ustawy. 

Nalez y zaliczyc  do nich m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministro w w sprawie nadania 

statutu Agencji Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, czy tez  rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministro w w sprawie szczego łowych zasad gospodarki finansowej Agencji Bezpieczen stwa 

Ruchu Drogowego. 

Implementacja wzorca irlandzkiego pociągałaby ro wniez  szereg zmian na poziomie 

prawa wewnętrznego m.in. zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 

stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju, zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w 

sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a 

przede wszystkim zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 w 

sprawie nadania statutu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
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4.15 Litwa  

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 

2011 r.) instytucją wiodącą z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego jest (ang.) State Traffic 

Safety Commission. Jednakz e w Road Safety Annual Report 2014 r. sporządzonym przez 

International Traffic Safety Data and Analysis Group11 wskazano, iz  instytucją wiodącą na 

Litwie jest Ministerstwo Transportu i Komunikacj. Taki sam wniosek wykika z analizy 

aktualnie obowiązujących w tym pan stwie akto w prawnych.  

Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej jest Uchwała nr 1480 zatwierdzona przez 

rząd Republiki Litewskiej dnia 13 paz dziernika 2010 r.. Ministerstwo Transportu i Komunikacji 

bezpos rednio podlega pod Premiera, a jej gło wnym zadaniem jest realizacja polityki z zakresu 

bezpieczen stwa ruchu drogowego. Aby wypełnic  swe zadania m.in. kształtuje politykę 

publiczną w odniesieniu do wszystkich rodzajo w bezpieczen stwa ruchu oraz organizuje, 

koordynujue i monitoruje jego realizację.  

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Ministerstwo Transportu i Komunikacji 

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministeria 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos 

Vyriausybe s 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1480 

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

Patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 13 d. nutarimu Nr. 1480 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

Uchwała nr 1480 zatwierdzona przez rząd Republiki Litewskiej dnia 13 października 2010 r. 

 

                                                                    
11 http://www.internationaltransportforum.org/pub/pdf/14IrtadReport.pdf 
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PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest pkt1 Uchwały nr 1480 zatwierdzonej 

przez rząd Republiki Litewskiej dnia 13 paz dziernika 2010 r. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) yra valstybės 

įstaiga. 

Susisiekimo ministerija formuoja valstybės politiką, taip pat organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja 

jos įgyvendinimą susisiekimo ministrui pavestose valdymo srityse. Valstybės politikos įgyvendinimo 

funkcijos Susisiekimo ministerijai gali būti pavestos tik įstatymų nustatytais atvejais ir nustatytam 

terminui.  

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

1. Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej (w dalszej części Ministerstwo) jest 

instytucją państwową. 

Ministerstwo Transportu kształtuje politykę państwową, jak również organizuje, koordynuje i 

kontroluje realizację zadań, do zarządzania których wyznaczony został Minister Transportu. Funkcje 

Ministerstwa Transportu i Komunikacji związane z realizacją polityki państwowej mogą być 

powierzone wyłącznie zgodnie z ustawą i na przewidziany w niej okres. 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Instytucją wiodącą na Litwie jest Ministerstwo, o czym stanowi pkt 1 Uchwały nr 1480 

zatwierdzonej przez rząd Republiki Litewskiej dnia 13 paz dziernika 2010 r. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

1. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau – Susisiekimo ministerija) yra valstybės 

įstaiga. 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

1. Ministerstwo Transportu i Komunikacji Republiki Litewskiej (w dalszej części Ministerstwo) jest 

instytucją państwową. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru uregulowana jest art. 96 Konstytucji Litewskiej (Lietuvos Respublikos 

Konstitucija įsigaliojo 1992 m. lapkric io 2 d.), kto ry stanowi, o bezpos redniej podległos ci 

ministerstw pod Premiera.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

96 straipsnis 

(…) 

Ministrai, vadovaudami jiems pavestoms valdymo sritims, atsakingi Seimui, Respublikos Prezidentui 

ir tiesiogiai pavaldūs Ministrui Pirmininkui. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 96 

(…) 

Ministrowie ponoszą odpowiedzialność za kierowanie powierzonymi im działami administracji 

państwowej przed Sejmem i Prezydentem Republiki a bezpośrednio podlegają Prezesowi Rady 

Ministrów. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem Ministerstwa Transportu jest Minister Transportu , o czym stanowi pkt 14 

Uchwały nr 1480 zatwierdzonej przez rząd Republiki Litewskiej dnia 13 paz dziernika 2010 r. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

14. Susisiekimo ministerijai vadovauja ministras, kurį pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją skiria 

pareigoms ir atleidžia iš pareigų Respublikos Prezidentas Ministro Pirmininko teikimu. 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

14. Na czele Minsterstwa Transportu i Komunikacji stoi minister, zgodnie z Konstytucją Republiki 

Litewskiej, powoływany jest i odwoływany przez Prezesa Rady Ministrów.  

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji  Ministerstwa Transportu został uregulowany w rozdziale II uchwały nr 

1480 zatwierdzonej przez rząd Republiki Litewskiej dnia 13 paz dziernika 2010 r. (pkt 7-9)  

Zakres kompetencji obejmuje nie tylko kształtowanie prawodawstwa,  ale ro wniez  polityki 

bezpieczen stwa ruchu drogowego, koordynowanie wszelkiego rodzaju działan  związanych z 

tym zakresem, a takz e edukację.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

7. Svarbiausieji Susisiekimo ministerijos veiklos tikslai yra: 

7.1. formuoti valstybės politiką transporto sistemos funkcionavimo ir visų rūšių transporto 

infrastruktūros plėtros srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;  

7.2. formuoti valstybės politiką keleivių ir krovinių vežimo geležinkelių, kelių, jūrų, vidaus vandenų, 

oro transportu srityje ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą; 

7.3. formuoti valstybės politiką visų rūšių transporto saugaus eismo srityje ir organizuoti, 

koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą; 

7.4. formuoti valstybės politiką kombinuoto vežimo, transporto tranzito ir logistikos srityse ir 

organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą; 

7.5. formuoti valstybės politiką elektroninių ryšių ir pašto srityse ir organizuoti, koordinuoti ir 

kontroliuoti jos įgyvendinimą; 

7.6. formuoti valstybės politiką informacinės visuomenės ir valstybės informacinių išteklių plėtros 

srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti jos įgyvendinimą; 

7.7. formuoti bendrą valstybės politiką pavojingųjų krovinių vežimo automobilių, geležinkelių ir 

vidaus vandenų keliais ir su tuo susijusios veiklos srityse ir organizuoti, koordinuoti ir kontroliuoti 

jos įgyvendinimą. 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

7. Główne działania Ministerstwa Transportu i celami są:  

7.1. strategia krajowa w systemie transportu we wszystkich rodzajach transportu i rozwoju 

infrastruktury i organizowanie, koordynowanie i monitorowanie jego realizacji;  

7.2. Strategia krajowa pasażerskiego i towarowego transportu kolejowego, drogowego, morskiego, 

śródlądowego, transportu lotniczego i organizowanie, koordynowanie i monitorowanie jego 

realizacji;  

7.3. kształtowania polityki publicznej w odniesieniu do wszystkich rodzajów bezpieczeństwa ruchu i 

organizowanie, koordynowanie i monitorowanie jego realizacji;  

7.4. kształtowanie polityki publicznej, transporcie łączonym, tranzytu i logistykę i organizację, 

koordynację i monitorowanie jego realizacji;  

7.5. kształtowania polityki państwa w zakresie łączności elektronicznej i obszarów pocztowych i 

organizowanie, koordynowanie i monitorowanie jego realizacji;  

7.6. Krajowa strategia w dziedzinie społeczeństwa informacyjnego i rozwoju zasobów 

informacyjnych państwa i organizowanie, koordynowanie i monitorowanie jego realizacji;  

7.7. w celu utworzenia wspólnej polityki państwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych 

transportem drogowym, kolejowym i śródlądowym, a także związanych z tym działań oraz 

organizowanie, koordynowanie i monitorowanie jej wdrażania.  

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Jak wskazano powyz ej na Litwie instytucją wiodącą jest Ministerstwo Transportu i 

Komunikacji  podległe bezpos rednio pod premiera.   

Celem kompleksowej implementacji wdroz enia instytucji wiodącej występującej na Litwie  do 

polskiego porządku prawnego niezbędne jest przeprowadzenie stosownego procesu 

ustawodawczego oraz dokonanie zmian w prawie wewnętrznym.  

Zgodnie z tres cią art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 4 wrzes nia 1997 r. o działach administracji 

rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z po z n. zm.) wyodrębniono dział „transport”. Natomiast w 

mys l art. 27 ust. 1 pkt. 1 -3 dział transport obejmuje m.in. sprawy z zakresu funkcjonowania 

oraz rozwoju infrastruktury transportu, ruchu drogowego, przewozu oso b, czy tez  komunikacji 
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publicznej. Argumentum a maiori ad minus, przyjąc  nalez y, iz  w zakres tegoz  działu wchodzą 

ro wniez  sprawy z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

Nalez y ro wniez  odnies c  się do ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w (Dz. U. z 

2012 r. poz. 392), zgodnie z kto rą (art. 33) Prezes Rady Ministro w ustala, w drodze 

rozporządzenia szczego łowy zakres działania ministra. Na dzien  sporządzania niniejszej opinii 

zgodnie z tres cią rozporządzenia Prezesa Rady Ministro w z dnia 22 wrzes nia 2014 r. w 

sprawie szczego łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257) 

odpowiedzialnym za dział „transport”, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4. odpowiedzialny jest Minister 

Infrastruktury i Rozwoju. 

Zwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w w/w kraju, zadania z zakresu 

bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby do włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. Krajowej 

Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwa) nakładałyby się na siebie. Dlatego 

tez  w celu uniknięcia w/w zjawiska w pierwszej kolejnos ci nalez ało podjąc  pracę nad 

projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto rej celem byłoby uchylenie 

przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), celem likwidacji KRBRD i przekazania kompetencji z zakresu 

ruchu drogowego Ministrowi. 

Implementacja wzorca Litwy pociągałaby ro wniez  szereg zmian na poziomie prawa 

wewnętrznego m.in. zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2014 

r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 

zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 

ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a przede 

wszystkim zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 w sprawie 

nadania statutu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  

Wskazac  bowiem nalez y, iz  Krajowa Rada Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest instytucją, 

kto rej podstawą utworzenia jest cytowana juz  ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Niemniej 

jednak wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki wykonawczej (Sekretariatu KRBRD) 

działającej w ministerstwie włas ciwym ds. transportu jako komo rka organizacyjna. 

W wyniku takiego procesu dotychczasowe kompetencje i zadania KRBRD zostałyby scedowane 

na ministerstwo włas ciwe ds. transportu, kto re stałoby się wyłącznie odpowiedzialne za 

efekty, koordynację i realizację zadan , w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego. 
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4.16 Luksemburg  

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 

2011 r.) instytucją wiodącą z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego jest Ministerstwo 

Trwałego Rozwoju i Infrastruktury. Analiza materiało w z ro dłowych przeprowadzona przez 

wykonawca ekspertyzy potwierdziła, iz  stan prawny w tym zakresie nie uległ zmianom i  

instytucją wiodącą nadal jest wskazane wyz ej ministerstwo.  

Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej jest Rozporządzenie Wielkiego Księstwa z 

dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia ministerstw (Memorandum A nr 137 z 2009 r.). 

Ministerstwo Trwałego Rozwoju i Infrastruktury bezpos rednio podlega pod Premiera  

(zwanego ro wniez  Ministrem Stanu), a jej gło wnym celem jest kreowanie ogo lnej polityki 

transportowej. Aby wypełnic  swe zadania planuje, koordynuje działania oraz tworzy strategie 

z tego zakresu. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Ministerstwo Trwałego Rozwoju i Infrastruktury 

Ministère du Développement durable et des Infrastructures 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest Rozporządzenie Wielkiego Księstwa 

z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia ministerstw (Memorandum A nr 137 z 2009 r.),  

Rozporządzenie Wielkiego Księstwa z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia ministerstw, 

Program rządowy (przedstawiony na koniec 2013 r.) 

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

Arrêté grand-ducal du 27 juillet 2009 portant constitution des Ministères (Mém. A-N°137 de 2009) 

Arrêté grand-ducal du 24 juillet 2014 portant constitution des Ministères (Mém. A-N° 137 de 2014) 

Programme gouvernemental (présenté fin 2013) 
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Tytuł aktu w języku polskim  

Rozporządzenie Wielkiego Księstwa z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia ministerstw 

(Memorandum A nr 137 z 2009 r.) 

Rozporządzenie Wielkiego Księstwa z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia ministerstw 

Program rządowy (przedstawiony na koniec 2013 r.) 

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ (I PRZEKAZANIE ZADAŃ 

DEPARTAMENTOWI TRANSPORTU) 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej (a precyzując – w tym wypadku 

zdecentralizowanie zadan  Ministerstwa Trwałego Rozwoju i Infrastruktury) jest art. 1 ust. 6 

pkt III Rozporządzenia Wielkiego Księstwa z dnia 27 lipca 2009 r. w sprawie utworzenia 

ministerstw (Memorandum A nr 137 z 2009 r.). 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

III. Attributions relevant des compétences en matière de transports 

(…) 

3. Circulation routière: Permis de conduire et formation des conducteurs ? Immatriculation et 

contrôle technique des véhicules ? Réglementation et sécurité routière ? Garage du Gouvernement. 

(…) 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

III. Przekazanie uprawnień w zakresie transportu 

(…) 

3. Ruch drogowy: Prawo jazdy i szkolenie kierowców. Rejestracja i kontrola stanu technicznego 

pojazdów. Przepisy i bezpieczeństwo drogowe. Flota rządowa. 

(…) 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Instytucja wiodąca ma status Ministerstwa, o czym stanowi art. 1 ust. 5 Rozporządzenia 

Wielkiego Księstwa z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie utworzenia ministerstw.. 
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Art. 1. Les Ministères sont constitués comme suit: 

(…)5. Ministère du Développement durable et des Infrastructures. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Art. 1. Ministerstwa zostają utworzone w następujący sposób: 

(…)5. Ministerstwo Trwałego Rozwoju i Infrastruktury 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru uregulowana jest w art. 4 Rozporządzenia Wielkiego Księstwa z dnia 24 lipca 

2014 r. w sprawie utworzenia ministerstw, kto ry stanowi, o bezpos redniej podległos ci pod 

Premiera (zwanego takz e Ministrem Stanu).  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Art. 4. 

Notre Premier Ministre, Ministre d'État est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Art. 4. 

Nasz premier, minister stanu odpowiedzialny za realizację niniejszej uchwały. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem Ministerstwa Trwałego Rozwoju i Infrastruktury jest Minister,  o czym stanowi 

art. art. 1 ust. 5 pkt I Rozporządzenia Wielkiego Księstwa z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie 

utworzenia ministerstw. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

5. Ministère du Développement durable et des Infrastructures 

I. Attributions relevant des compétences du Ministre des Infrastructures et du Développement 

durable. 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

5. Ministerstwo Trwałego Rozwoju i Infrastruktury 

I. Przekazanie uprawnień ministra infrastruktury i trwałego rozwoju 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji  Ministerstwa Trwałego Rozwoju i Infrastruktury został uregulowany w 

art. 1 ust 5 pkt I lit A Rozporządzenia Wielkiego Księstwa z dnia 24 lipca 2014 r. w sprawie 

utworzenia ministerstw. Zakres kompetencji obejmuje w szczego lnos ci okres lenie, 

opracowanie i zorientowanie się w potrzebach z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego 

poprzez ich inwentaryzację, ustalenie prioryteto w oraz podejmowanie działan  w tym 

kierunku. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

A. Transports 

1. Politique générale des transports: Définition, conception et orientation par l'inventaire des 

besoins, la fixation des priorités, la mise en oeuvre des moyens et le contrôle des dépenses - 

Coordination générale des travaux. 

2. Chemins de fer: Transport ferroviaire de personnes et de marchandises - Infrastructures 

ferroviaires et raccordements ferroviaires internationaux - Fonds du rail - Fonds des 

raccordements ferroviaires internationaux - Réglementation ferroviaire - Administration des 

Chemins de Fer. 

3. Planification de la Mobilité: Stratégie, coordination et planification de la mobilité - Concepts et 

projets - Mobilités alternatives - Développement des réseaux de transports (rail, tram, bus, 

route et mobilité douce) et de l'intermodalité - Tramway/Luxtram - Mobilité transfrontalière - 

Cellule mobilité douce - Observatoire de la mobilité - Cellule modèle de trafic. 

4. Circulation routière: Permis de conduire et formation des conducteurs - Immatriculation et 

contrôle technique des véhicules - Réglementation et sécurité routière - Garage du 

Gouvernement. 
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5. Transports routiers: Réglementation relative aux transports internationaux routiers - 

Wykonawcaisations de transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route - 

Contrôle routier -Gestion des taxis. 

6. Services publics de transport: Coordination des différents modes de transport effectuant un 

service public - Détermination de l'offre - Communauté des Transports/Centrale de Mobilité - 

Wykonawcaisations de transports internationaux de voyageurs -Tarification-Service des 

transports effectués pour le compte des élèves fréquentant les établissements de l'éducation 

différenciée et de l'intégration scolaire, des personnes fréquentant les centres pour handicapés 

physiques et polyhandicapés ainsi que des travailleurs handicapés et des jeunes en mal 

d'insertion professionnelle - Service Multibus. 

7. Navigation intérieure: Réglementation - Exploitation de la Moselle canalisée - Port de Mertert - 

Service de la Navigation fluviale - Gestion de la flotte - Gestion du domaine public fluvial. 

8. Transports combinés - Politique multimodale - Logistique - Terminaux intermodaux - 

Administration des Enquêtes techniques. 

9. Aéroport - Navigation et transports aériens - Sûreté et sécurité aériennes - Direction de 

l'Aviation civile - Administration de la Navigation aérienne - Développement des activités 

aéroportuaires - Luxairport. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

A. Transport 

1. Ogólna polityka transportowa: Określenie, opracowanie i zorientowanie się potrzebach poprzez 

ich inwentaryzację, ustalenie priorytetów, podejmowanie działań i kontrola wydatków – Ogólna 

koordynacja prac. 

2. Kolej: Transport kolejowy ludzi i towarów – Infrastruktura kolejowa i międzynarodowe 

połączenia kolejowe – Fundusze kolejowe – Fundusze międzynarodowych połączeń kolejowych 

– Przepisy kolejowe – Zarządzanie koleją. 

3. Planowanie mobilności: strategia, koordynacja i planowanie mobilności – Koncepcje i projekty – 

Mobilności alternatywne – Rozwój sieci transportowych (kolejowej, tramwajowej, 

autobusowej, drogowej i bezpiecznych sposobów przemieszczania się) i intermodalności - 

Tramwaj/Luxtram – Mobilność transgraniczna – Komórka ds. bezpiecznych sposobów 
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przemieszczania się – Centrum monitorowania mobilności – Komórka ds. modelu ruchu 

drogowego. 

4. Ruch drogowy: Prawo jazdy i szkolenie kierowców – Rejestracja i kontrola stanu technicznego 

pojazdów – Przepisy i bezpieczeństwo drogowe – Flota rządowa. 

5. Transport drogowy: Przepisy dotyczące międzynarodowego transportu drogowego – 

Zezwolenia na międzynarodowy przewóz podróżnych i towarów transportem drogowym – 

Kontrola ruchu drogowego – Zarządzanie taksówkami. 

6. Komunikacja publiczna: Koordynacja różnych rodzajów transportu wykorzystywanych do 

komunikacji publicznej – Ustalenie oferty – Wspólnota Transportowa/Centrala Mobilności - 

Zezwolenia na międzynarodowy przewóz podróżnych – Taryfikacja – Usługi serwisowe 

realizowane na rzecz uczniów uczęszczających do szkół specjalnych i integracyjnych, osób 

uczęszczających do ośrodków dla fizycznie niepełnosprawnych i osób z wieloma 

niepełnosprawnościami, jak również na rzecz niepełnosprawnych podróżnych i młodzieży 

wymagającej przysposobienia zawodowego – Usługa Multibus. 

7. Żegluga śródlądowa: Przepisy – Eksploatacja skanalizowanej Mozeli - Port Mertert – Obsługa 

żeglugi rzecznej – Zarządzanie flotą – Zarządzanie rzekami będącymi własnością publiczną. 

8. Transport kombinowany – Polityka multimodalna – Logistyka – Terminale intermodalne – 

Zarządzanie dochodzeniami technicznymi. 

9. Port lotniczy – Żegluga i transport powietrzny – Bezpieczeństwo i bezpieczeństwo lotnicze – 

Zarządzanie lotnictwem cywilnym – Administrowanie żeglugą powietrzną – Rozwój działalności 

lotniskowej - Luxairport. 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTOWANIA 

Jak wskazano powyz ej w Luksemburgu instytucją wiodącą jest Ministerstwo Trwałego 

Rozwoju i Infrastruktury podległe bezpos rednio pod Premiera (zwanego ro wniez  Ministrem 

Stanu). 

Celem kompleksowej implementacji wdroz enia instytucji wiodącej występującej w 

Luksemburgu  do polskiego porządku prawnego niezbędne jest przeprowadzenie stosownego 

procesu ustawodawczego oraz dokonanie zmian w prawie wewnętrznym.  
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Zgodnie z tres cią art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 4 wrzes nia 1997 r. o działach administracji 

rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z po z n. zm.) wyodrębniono dział „transport”. Natomiast w 

mys l art. 27 ust. 1 pkt. 1 -3 dział transport obejmuje m.in. sprawy z zakresu funkcjonowania 

oraz rozwoju infrastruktury transportu, ruchu drogowego, przewozu oso b, czy tez  komunikacji 

publicznej. Argumentum a maiori ad minus, przyjąc  nalez y, iz  w zakres tegoz  działu wchodzą 

ro wniez  sprawy z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

Nalez y ro wniez  odnies c  się do ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w (Dz. U. z 

2012 r. poz. 392), zgodnie z kto rą (art. 33) Prezes Rady Ministro w ustala, w drodze 

rozporządzenia szczego łowy zakres działania ministra. Na dzien  sporządzania niniejszej opinii 

zgodnie z tres cią rozporządzenia Prezesa Rady Ministro w z dnia 22 wrzes nia 2014 r. w 

sprawie szczego łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257) 

odpowiedzialnym za dział „transport”, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4. odpowiedzialny jest Minister 

Infrastruktury i Rozwoju. 

Zwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w w/w kraju, zadania z zakresu 

bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby do włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. Krajowej 

Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwa) nakładałyby się na siebie. Dlatego 

tez  w celu uniknięcia w/w zjawiska w pierwszej kolejnos ci nalez ało podjąc  pracę nad 

projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto rej celem byłoby uchylenie 

przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), celem likwidacji KRBRD i przekazania kompetencji z zakresu 

ruchu drogowego Ministrowi. 

Implementacja wzorca Luksemburgu pociągałaby ro wniez  szereg zmian na poziomie prawa 

wewnętrznego m.in. zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2014 

r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 

zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 

ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a przede 

wszystkim zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 w sprawie 

nadania statutu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  

Wskazac  bowiem nalez y, iz  Krajowa Rada Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest instytucją, 

kto rej podstawą utworzenia jest cytowana juz  ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Niemniej 
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jednak wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki wykonawczej (Sekretariatu KRBRD) 

działającej w ministerstwie włas ciwym ds. transportu jako komo rka organizacyjna. 

W wyniku takiego procesu dotychczasowe kompetencje i zadania KRBRD zostałyby scedowane 

na ministerstwo włas ciwe ds. transportu, kto re stałoby się wyłącznie odpowiedzialne za 

efekty, koordynację i realizację zadan , w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego, co w 

ocenie wykonawcy nie jest trafnym rozwiązaniem. 
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4.17 Łotwa  

Łotewską instytucją wiodącą jest Rada Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego (Cel u 

satiksmes dros í bas padome). Aktem prawnym ustanawiającym Radę jest Rozporządzenie Rady 

Ministro w nr 530 z dnia 23 wrzes nia 2003 roku (prot. No.50 9.§). Okres lając formę prawną tej 

instytucji wiodącej nalez y wskazac , iz  jest to organ międzyresortowy. Rada jest organem 

doradczym, kto rego zadanie polega na promowaniu jednolitego rozwoju i realizacji polityki 

pan stwa w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego w celu zwiększenia ogo lnego poziomu 

bezpieczen stwa ruchu drogowego w kraju. Gło wne kompetencje Rady zostały okres lone w 

punkcie 2 i 3 Rozporządzenia nr 530. Nalez ą do nich m.in. koordynacja krajowych organo w 

regulacyjnych, instytucji samorządowych i organizacji pozarządowych w zakresie 

bezpieczen stwa ruchu drogowego oraz wdroz enie programu bezpieczen stwa ruchu 

drogowego. 

Na Łotwie wdraz any jest obecnie Plan Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego 2014 – 2016. 

W programie tym wyznaczono szereg zadan  do zrealizowania. Gło wne z nich to 

zagwarantowanie bezpieczen stwa pieszych, rowerzysto w, motocyklisto w, kierowco w i 

pasaz ero w, zmniejszenie liczby ofiar wypadko w drogowych z udziałem cięz aro wek i 

autobuso w oraz zagwarantowanie bezpieczen stwa dzieciom poruszającym się po drogach. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Ceļu satiksmes drošības padome 

Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest Rozporządzenie Gabinetu Ministro w 

nr 530 z  23 wrzes nia 2003 roku (prot. No.50 9.§).  

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

 Ministru kabineta noteikumi Nr.530 

Ceļu satiksmes drošības padomes nolikums 

 



ŁOTWA 
 

 

Strona 142                                                              Kancelaria Łazor i Wspo lnicy S.K.A. ⦁ www.lazoriwspolnicy.pl 

 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

 Rozporządzenie Rady Ministrów nr 530 

Przepisy o Radzie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

1. Cel u satiksmes dros í bas padome (turpma k — padome) ir konsultatí va institu cija, kuras 

darbí bas me rk is ir sekme t vienotas valsts politikas izstra di un í stenos anu cel u satiksmes 

dros í bas joma , lai paaugstina tu vispa re jo cel u satiksmes dros í bas lí meni valstí . 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

1. Rada bezpieczen stwa ruchu drogowego (dalej — Rada) jest instytucją konsultacyjną, kto rej 

celem działalnos ci jest wspieranie opracowywania i wprowadzania jednolitej polityki pan stwa 

w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego, aby zwiększyc  poziom ogo lnego bezpieczen stwa 

ruchu drogowego w kraju. 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

1. Cel u satiksmes dros í bas padome (turpma k — padome) ir konsultatí va institu cija, kuras 

darbí bas me rk is ir sekme t vienotas valsts politikas izstra di un í stenos anu cel u satiksmes 

dros í bas joma , lai paaugstina tu vispa re jo cel u satiksmes dros í bas lí meni valstí .  
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Cytaty przepisów w języku polskim 

1. Rada bezpieczen stwa ruchu drogowego (dalej — Rada) jest instytucją konsultacyjną, kto rej 

celem działalnos ci jest wspieranie opracowywania i wprowadzania jednolitej polityki pan stwa 

w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego, aby zwiększyc  poziom ogo lnego bezpieczen stwa 

ruchu drogowego w kraju. 

 

SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego został okres lony w punkcie 4 Rozporządzenie 

Rady Ministro w nr 530 - Przepisy o Radzie bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

 4. Padomes sasta va  ir: 

4.1. satiksmes ministrs (padomes prieks se de ta js); 

4.2. ieks lietu ministrs (padomes prieks se de ta ja vietnieks); 

4.3. (sví trots ar MK 19.01.2010. noteikumiem Nr.56); 

4.4. Finans u ministrijas valsts sekreta rs; 

4.5. Ieks lietu ministrijas valsts sekreta rs; 

4.6. Izglí tí bas un zina tnes ministrijas valsts sekreta rs; 

4.7. Satiksmes ministrijas valsts sekreta rs; 

4.8. Tieslietu ministrijas valsts sekreta rs; 

4.9. Veselí bas ministrijas valsts sekreta rs; 

4.10. Valsts policijas prieks nieks; 

4.11. Valsts policijas Galvena s ka rtí bas policijas pa rvaldes pa rsta vis; 

4.12. Valsts ugunsdze sí bas un gla bs anas dienesta prieks nieks; 

4.13. Satiksmes ministrijas Autosatiksmes departamenta pa rsta vis; 

4.14. valsts akciju sabiedrí bas "Latvijas Valsts cel i" valdes prieks se de ta js; 

4.15. valsts akciju sabiedrí bas "Cel u satiksmes dros í bas direkcija" valdes prieks se de ta js; 

4.16. Latvijas Pas valdí bu saviení bas pilnvarots pa rsta vis; 

4.17. Rí gas Tehniska s universita tes pilnvarots pa rsta vis; 

4.18. Rí gas domes pilnvarots pa rsta vis; 

4.19. Latvijas Automoto biedrí bas (LAMB) pilnvarots pa rsta vis; 
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4.20. Latvijas Transportlí dzekl u apdros ina ta ju biroja valdes prieks se de ta js; 

4.21. biedrí bas "Latvijas Riten brauce ju apviení ba" pa rsta vis; 

4.22. Latvijas Motoklubu asocia cijas pa rsta vis. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

4. W skład Rady wchodzą: 

4.1. Minister Transportu (przewodniczący Rady); 

4.2. Minister Spraw Wewnętrznych (zastępca przewodniczącego Rady); 

4.3. (skres lony rozporządzeniem RM z 19.01.2010 nr 56); 

4.4. Sekretarz Stanu Ministerstwa Finanso w; 

4.5. Sekretarz Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych; 

4.6. Sekretarz Stanu Ministerstwa Edukacji i Nauki; 

4.7. Sekretarz Stanu Ministerstwa Transportu; 

4.8. Sekretarz Stanu Ministerstwa Sprawiedliwos ci; 

4.9. Sekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia; 

4.10. Komendant Policji Pan stwowej; 

4.11. Reprezentant Komendy Gło wnej Policji Porządkowej Policji Pan stwowej; 

4.12. Komendant Pan stwowej Straz y Poz arnej; 

4.13. Reprezentant Departamentu Ruchu Samochodowego Ministerstwa Transportu; 

4.14. Prezes Zarządu Pan stwowej Spo łki Akcyjnej „Latvijas Valsts cel i” [Łotewskie Drogi 

Pan stwowe]; 

4.15. Prezes Zarządu Pan stwowej Spo łki Akcyjnej „Cel u satiksmes dros í bas direkcija” 

[Dyrekcja Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego]; 

4.16. Pełnomocny przedstawiciel Łotewskiego Związku Samorządowego; 

4.17. Pełnomocny przedstawiciel Ryskiego Uniwersytetu Technicznego; 

4.18. Pełnomocny przedstawiciel Rady Miasta Rygi; 

4.19. Pełnomocny przedstawiciel Latvijas Automoto biedrí ba (LAMB) [Łotewskie Towarzystwo 

Automoto]; 

4.20. Prezes Zarządu Łotewskiego Biura Ubezpieczen  Pojazdo w; 

4.21. Reprezentant towarzystwa „Latvijas Riten brauce ju apviení ba” [Zjednoczenie Łotewskich 

Rowerzysto w]; 
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4.22. Reprezentant Latvijas Motoklubu asocia cija [Stowarzyszenie Łotewski Automobilklub]. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Zgodnie z art. 13 Ustawy o ustroju urzędo w pan stwowych ["Latvijas Ve stnesis" , 94 (2669), 

21.06.2002., "Zin ota js", 14, 25.07.2002], pkt 7 Rozporządzeniem Rady Ministro w nr 530 oraz 

art. 58 Konstytucji Republiki Łotewskiej uchwalonej na Zgromadzeniu Ustawodawczym 15 

lutego 1922 roku i wprowadzonej w z ycie 7 listopada 1922 roku nadzo r nad instytucją 

wiodącą sprawuje Rada Ministro w. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Valsts pa rvaldes ieka rtas likums 

Art. 13 Valsts pa rvaldes ieka rtas likums 

Ties a s pa rvaldes instituciona lo siste mu veido un ta s darba organiza ciju nosaka Ministru 

kabinets 

 

Ministru kabineta noteikumi Nr.530 

7. Padomes darbí bu materia ltehniski nodros ina un padomes sekretaria ta funkcijas veic Cel u 

satiksmes dros í bas direkcija. 

 

Art. 58. Latvijas Republikas Satversme 

Ministru kabinetam ir padotas valsts pa rvaldes iesta des.  

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Ustawa o ustroju urzędo w pan stwowych; opublikowano w "Latvijas Ve stnesis" , 94 (2669), 

21.06.2002., "Zin ota js", 14, 25.07.2002 

Art. 13  

Instytucjonalny system bezpos redniego zarządzania tworzy i ustala organizację jego pracy 

Rada Ministro w. 
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Rozporządzenie Rady Ministro w nr 530 

7. Działanie Rady od strony materialnej i technicznej zapewnia oraz wykonuje funkcje 

sekretariatu Rady Dyrekcja Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego 

Konstytucja Republiki Łotewskiej uchwalona na Zgromadzeniu Ustawodawczym 15 lutego 

1922 roku i wprowadzona w z ycie 7 listopada 1922 roku. 

 

Artykuł 58 -  Konstytucja Republiki  Łotewskiej 

Gabinetowi Ministro w podlegają urzędy administracji pan stwowej.  

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Przewodniczącym Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest minister transportu o czym 

stanowi pkt 4.1 Rozporządzenia Gabinetu Ministro w nr 530.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Ministru kabineta noteikumi Nr.530 

4. Padomes sasta va  ir: 

4.1. satiksmes ministrs (padomes prieks se de ta js); 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Rozporządzenie Rady Ministro w nr 530 

4. W skład Rady wchodzą: 

4.1. Minister Transportu (przewodniczący Rady); 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji instytucji wiodącej w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego na 

Łotwie reguluje pkt 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministro w nr 530. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Ministru kabineta noteikumi Nr.530 

2. Padomei ir s a di uzdevumi: 
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2.1. koordine t valsts pa rvaldes iesta z u, pas valdí bu institu ciju un nevalstisko organiza ciju 

darbí bu cel u satiksmes dros í bas joma ; 

2.2. koordine t Cel u satiksmes dros í bas programmas pilnveidos anu un í stenos anu; 

2.3. izskatí t prieks likumus un pien emt le mumus par pasa kumiem, kas veicami, lai 

paaugstina tu cel u satiksmes dros í bas lí meni valstí ; 

2.4. sniegt prieks likumus par naudas lí dzekl u piesaistí s anu cel u satiksmes dros í bas sta vokl a 

uzlabos anai; 

2.5. sniegt un izve rte t prieks likumus ar cel u satiksmes dros í bu saistí tu likumu un citu 

normatí vo aktu projektu izstra dei; 

2.6. veicina t ar cel u satiksmes dros í bas pamatieman u apgu s anu saistí ta  darba organize s anu 

ma cí bu iesta de s; 

2.7. izve rte t cel u satiksmes dros í bas sta vokli atsevis k os valsts rajonos un pilse ta s un pien emt 

attiecí gus le mumus; 

2.8. informe t sabiedrí bu un plas sazin as lí dzekl us par Cel u satiksmes dros í bas programmas 

í stenos anas gaitu un efektivita ti; 

2.9. ar ieinterese to institu ciju palí dzí bu organize t konferences, semina rus, apspriedes, skates, 

konkursus un izsta des cel u satiksmes dros í bas joma ; 

2.10. izskatí t prieks likumus un saskan a  ar Sauszemes transportlí dzekl u í pas nieku civiltiesiska s 

atbildí bas obliga ta s apdros ina s anas likumu pien emt le mumus par naudas lí dzekl u izlietojumu 

cel u satiksmes negadí jumu nove rs anas (profilakses) pasa kumiem. 

(Grozí ts ar MK 12.07.2005. noteikumiem Nr.517) 

3. Padomei ir s a das tiesí bas: 

3.1. pieprasí t un san emt no attiecí gaja m institu cija m padomes darbam nepiecies amo 

informa ciju un atzinumus; 

3.2. uzaicina t ekspertus un amatpersonas piedalí ties padomes se de s un atzinumu izstra de ; 

3.3. iesniegt valsts pa rvaldes iesta de s un pas valdí bu institu cija s ieteikumus cel u satiksmes 

dros í bas sta vokl a uzlabos anai. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Rozporządzenie Rady Ministro w nr 530 

2. Rada wykonuje następujące zadania: 
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2.1. koordynacja działan  urzędo w pan stwowych, instytucji samorządowych oraz organizacji 

pozarządowych w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego; 

2.2. koordynacja doskonalenia i wdraz ania Programu bezpieczen stwa ruchu drogowego; 

2.3. rozpatrywanie propozycji i podejmowanie decyzji na temat działan , kto re prowadzone są 

w celu zwiększenia poziomu bezpieczen stwa ruchu drogowego w kraju; 

2.4. składanie propozycji w zakresie przyciągania s rodko w pienięz nych w celu poprawy stanu 

bezpieczen stwa ruchu drogowego; 

2.5. składanie i ocena propozycji podczas opracowywania ustaw i innych akto w normatywnych 

związanych z bezpieczen stwem ruchu drogowego; 

2.6. wspieranie pracy w jednostkach edukacyjnych, związanej z nabywaniem nawyko w w 

zakresie bezpieczen stwem ruchu drogowego; 

2.7. ocena stanu bezpieczen stwa ruchu drogowego w poszczego lnych rejonach pan stwa i w 

miastach oraz podejmowanie odpowiednich decyzji; 

2.8. informowanie społeczen stwa i s rodko w masowego przekazu o przebiegu i efektywnos ci 

wprowadzania Programo w bezpieczen stwa ruchu drogowego; 

2.9. przy pomocy zainteresowanych instytucji – organizacja konferencji, seminario w, zebran , 

oględzin, konkurso w i wystaw w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego; 

2.10. rozpatrywanie propozycji i podejmowanie decyzji, zgodnie z ustawą o obowiązkowym 

ubezpieczeniu odpowiedzialnos ci cywilnej włas cicieli pojazdo w lądowych, o wykorzystaniu 

s rodko w pienięz nych na rzecz działan  związanych z przeciwdziałaniem (profilaktyką) 

wypadkom drogowym. 

(Zmieniony rozporządzeniem RM z 12.07.2005 nr 517) 

3. Rada posiada następujące uprawnienia: 

3.1. z ądac  i otrzymywac  od odpowiednich instytucji niezbędne dla prac Rady informacje oraz 

opinie; 

3.2. zapraszac  eksperto w i osoby funkcyjne do udziału w posiedzeniach Rady i opracowaniu 

opinii; 

3.3. wnosic  do urzędo w pan stwowych i instytucji samorządowych propozycje poprawy stanu 

bezpieczen stwa ruchu drogowego. 
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MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Rada Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest instytucją wiodącą bardzo zbliz oną do 

Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, kto ra funkcjonuje w Polsce. Zaro wno jeden, 

jak i drugi podmiot to kolegialny międzyresortowy organ pomocniczy Rady Ministro w w 

sprawach bezpieczen stwa ruchu drogowego.  

W Polsce KRBRD została powołana w ustawie - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 

nr 98 poz. 602)- art. 140b-140l.  Z kolei łotewska instytucja wiodąca została ustanowiona na 

mocy rozporządzenia Rady Ministro w nr 530 z dnia 23 wrzes nia 2003 roku dot.  Rady 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego (prot. No.50 9.§), czyli specjalnego aktu dotyczącego 

wyłącznie tej instytucji.  

W związku z powyz szym wartym rozwaz enia jest krok w kierunku implementacji do 

polskiego porządku prawnego rozwiązan  stosowanych na Łotwie. 
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4.18 Malta  

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 

2011 r.) instytucją wiodącą z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego jest Urząd Transportu. 

Analiza materiało w z ro dłowych przeprowadzona przez wykonawca ekspertyzy potwierdziła, 

iz  stan prawny w tym zakresie nie uległ zmianom i  instytucją wiodącą nadal jest w/w 

instytucja.  

Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej jest Ustawa o Urzędzie Transportu na 

Malcie (ustawa XV z 2009 r., zmieniona notą prawną nr 336 z 2010 r. oraz ustawą XI z 2010 r. i 

V z 2011 r.). Urząd transportu bezpos rednio podlega pod Rząd, a jej gło wnym celem jest 

kreowanie ogo lnej polityki transportowej.  W celu wypełnienia swych zadan  m.in. doradza 

Ministrowi Transportu w zakresie opracowywania przepiso w transportowych zaro wno na 

szczeblu krajowym jak i lokalnym oraz przepiso w zaproponowanych lub przyjętych przez 

ministra, a takz e doradza Ministrowi we wszystkich sprawach dotyczących jego funkcji lub 

uregulowanych ustawą. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Authority for Transport  

Urząd Transportu 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest Ustawa o Urzędzie Transportu na 

Malcie (ustawa XV z 2009 r., zmieniona notą prawną nr 336 z 2010 r. oraz ustawą XI z 2010 r. i 

V z 2011 r.). 

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

Authority for Transport in Malta Act (ACT XV of 2009, as amended by Legal Notice 336 of 2010 and 

Acts XI of 2010 and V of 2011). 
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Tytuł aktu w języku polskim  

Ustawa o Urzędzie Transportu na Malcie (ustawa XV z 2009 r., zmieniona notą prawną nr 336 z 

2010 r. oraz ustawą XI z 2010 r. i V z 2011 r.). 

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest częs c  III ust. 5 pkt 1 Ustawy o Urzędzie 

Transportu na Malcie (ustawa XV z 2009 r., zmieniona notą prawną nr 336 z 2010 r. oraz 

ustawą XI z 2010 r. i V z 2011 r.). 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

PART III 

ESTABLISHMENT, FUNCTIONS AND CONDUCT OF AFFAIRS OF THE AUTHORITY 

5. (1) There shall be established a body, to be known as the Authority for Transport in Malta, to 

perform the functions assigned to it by or under this Act. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

CZĘŚĆ III  

UTWORZENIE, FUNKCJE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI URZĘDU 

5. (1) Utworzona zostanie jednostka pod nazwą Urząd Transportu na Malcie, która będzie 

realizować funkcje przyznane jej przez ustawę lub na jej podstawie. 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Instytucja wiodąca posiada status pan stwowej osoby prawnej  o czym stanowi  częs c  III ust. 5 

pkt 1 i pkt 12 Ustawy o Urzędzie Transportu na Malcie (ustawa XV z 2009 r., zmieniona notą 

prawną nr 336 z 2010 r. oraz ustawą XI z 2010 r. i V z 2011 r.).  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

5. (1) There shall be established a body, to be known as the Authority for Transport in Malta, to 

perform the functions assigned to it by or under this Act 
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12. The Authority shall be a body corporate having a distinct legal personality and shall be capable, 

subject to the provisions of this Act, of entering into contracts, of acquiring, holding and disposing 

of any kind of property for the purposes of its functions, of suing and being sued, and of doing all 

such things and entering into all such transactions as are incidental or conducive to the exercise or 

performance of its functions under this Act, including the lending or borrowing of money. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

5. (1) Utworzona zostanie jednostka pod nazwą Urząd Transportu na Malcie, która będzie 

realizować funkcje przyznane jej przez ustawę lub na jej podstawie. 

12. Urząd będzie osobą prawną posiadającą odrębną osobowość prawną i na podstawie 

postanowień niniejszego aktu będzie zdolny do zawierania umów, nabywania, posiadania i 

dysponowania każdym rodzajem własności w celu wykonywania swych funkcji, zdolność pozywania 

i bycia pozywaną oraz dokonywania wszelkich czynności i zawierania wszelkiego rodzaju umów 

incydentalnych oraz sprzyjających sprawowaniu i wykonywaniu jej funkcji na podstawie niniejszego 

aktu, włączając udzielanie bądź zaciąganie pożyczek pieniężnych.  

 

SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład instytucji wiodącej został ustanowiony w częs c  III ust. 5 pkt 1-4 Ustawy o Urzędzie 

Transportu na Malcie (ustawa XV z 2009 r., zmieniona notą prawną nr 336 z 2010 r. oraz 

ustawą XI z 2010 r. i V z 2011 r.). 
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

5. (1) There shall be established a body, to be known as the Authority for Transport in Malta, to 

perform the functions assigned to it by or under this Act. 

(2) The Authority shall consist of a Chairperson and not less than six and not more than ten other 

members. 

(3) The members of the Authority shall be appointed by the Minister for a term of one year or for 

such longer period as may be specified in the instrument of appointment, but the members so 

appointed may be re-appointed on the expiration of their term of office. 

(4) The Minister may designate one of the other members of the Authority as Deputy Chairperson 

and the member so designated shall have all the powers and perform all the functions of the 

Chairperson during his absence or inability to act as Chairperson or while he is on vacation or 

during any vacancy in the office of Chairperson. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

5. (1) Utworzona zostanie jednostka pod nazwą Urząd Transportu na Malcie, która będzie 

realizować funkcje przyznane jej przez ustawę lub na jej podstawie. 

(2) W skład Urzędu wchodzić będzie prezes oraz nie mniej niż sześciu i nie więcej niż dziesięciu 

innych członków. 

(3) Członkowie Urzędu będą powoływani przez ministra na okres jednego roku lub na taki dłuższy 

okres, jaki może zostać określony w nominacji, przy czym po wygaśnięciu ich kadencji powołani w 

ten sposób członkowie mogą być powoływani ponownie. 

(4) Spośród innych członków Urzędu minister może wyznaczyć jedną osobę, która będzie pełniła 

funkcję zastępcy prezesa, a  wyznaczona na to stanowisko osoba będzie posiadała wszelkie 

uprawnienia i realizowała wszystkie funkcje prezesa w czasie jego nieobecności lub niezdolności do 

działania w charakterze prezesa lub też w czasie urlopu prezesa lub jakiegokolwiek innego wakatu 

na stanowisku prezesa. 
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FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru uregulowana jest w częs ci II ust. 3 Ustawy o Urzędzie Transportu na Malcie 

(ustawa XV z 2009 r., zmieniona notą prawną nr 336 z 2010 r. oraz ustawą XI z 2010 r. i V z 

2011 r.), kto ry stanowi o bezpos redniej podległos ci pod Rząd.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

PART II GUIDING PRINCIPLES 

3. The Government shall through the establishment of the Authority for Transport in Malta seek to 

promote and develop the transport sector in Malta by means of proper regulation and by the 

promotion and development of related services, businesses and other interests both locally and 

internationally. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

CZĘŚĆ II PODSTAWOWE ZASADY 

3. Poprzez utworzenie Urzędu Transportu na Malcie Rząd będzie podejmował działania mające na 

celu wspieranie i rozwijanie sektora transportowego na Malcie poprzez wydawanie stosownych 

regulacji oraz wspieranie i rozwój związanych z nim usług, działalności i innych interesów zarówno 

na poziomie krajowym jak i międzynarodowym. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem Urzędu ds. Transportu jest Prezes, o czym stanowi częs c  III ust. 5 pkt 2 Ustawy 

o Urzędzie Transportu na Malcie (ustawa XV z 2009 r., zmieniona notą prawną nr 336 z 2010 r. 

oraz ustawą XI z 2010 r. i V z 2011 r.). 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

 (2) The Authority shall consist of a Chairperson and not less than six and not more than ten other 

members. 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

(2) W skład Urzędu wchodzić będzie prezes oraz nie mniej niż sześciu i nie więcej niż dziesięciu 

innych członków. 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji  Urzędu ds.  został uregulowany w częs ci III ust. 6 pkt 1-2 Ustawa o 

Urzędzie Transportu na Malcie (ustawa XV z 2009 r., zmieniona notą prawną nr 336 z 2010 r. 

oraz ustawą XI z 2010 r. i V z 2011 r.). Zakres kompetencji obejmuje w szczego lnos ci 

doradzanie ministrowi na rozwoju polityki transportowej dotyczy zaro wno na krajowym, jak 

ro wniez  na poziomie lokalnym i z e proponowane są lub zostały przyjęte przez Ministra oraz 

doradzanie ministrowi na wszystkie inne sprawy dotyczące jego funkcji lub regulowane w 

niniejszej ustawie.  

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

6. (1) The Authority shall have the following functions and powers: 

(a) to advise the Minister on the development of transport policies applicable both at a national as 

well as at a local level and that are proposed or have been adopted by the Minister and to advise 

the Minister on all other matters concerning its functions or regulated by this Act; 

(b) to ensure that transport policies adopted by the Minister are implemented and that local 

transport schemes are in line with national transport policies and that no local transport scheme is 

introduced without the approval of the Authority; 

(c) to promote the transport facilities of Malta and in particular the use of its ports and civil 

aviation facilities and the registration under the Malta flag of aircraft, ships, boats, yachts and 

vessels; 

(d) to provide or secure or promote the provision of a properly integrated, safe, economical and 

efficient transport system within Malta and its internal and territorial waters, and to regulate and 

control the provision of services related to such system, including the establishment of schedules 

and time-tables to be adopted for such services; 

(e) to develop the necessary strategy to achieve the policies, strategies and objectives set by 

Government or by the Authority and to determine the short term and long term objectives for the 

performance of the functions of the Authority; 



MALTA 
 

 

Strona 156                                                              Kancelaria Łazor i Wspo lnicy S.K.A. ⦁ www.lazoriwspolnicy.pl 

 

 

(f) to licence and regulate any aircraft, boat, ship, yacht, or vehicle and to regulate the use thereof; 

(g) to provide, or secure or promote the provision of such services and facilities as appear to the 

Authority to be expedient in the performance of its functions, including the power to provide for 

the accessibility of such services and facilities by any person irrespective of by whom these are 

provided; 

(h) to provide or secure or promote the provision of training for persons engaged or to be engaged 

in the transport services and to promote the welfare of such persons; 

(i) to provide for the safe use of any aircraft, ship, yacht, or vehicle and to ensure that the safety of 

the public in general is protected through the making of such rules, regulations and standards as 

may seem necessary to the Authority in order to achieve this objective; 

(j) to compile and keep up-to-date records of such data as it may deem appropriate in connection 

with its functions; 

(k) to carry out or give effect to any international convention or other international agreements 

relating to which the Government is or intends to become a party; 

 (…) 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

6. (1) Urząd będzie posiadał następujące funkcje i uprawnienia: 

(a) doradzanie ministrowi w zakresie opracowywania przepisów transportowych zarówno na 

szczeblu krajowym jak i lokalnym oraz przepisów zaproponowanych lub przyjętych przez ministra, a 

także doradzanie ministrowi we wszystkich sprawach dotyczących jego funkcji lub uregulowanych 

ustawą; 

(b) zapewnianie wdrożenia przepisów transportowych przyjętych przez ministra oraz zgodności 

lokalnych programów transportowych z krajowymi przepisami transportowymi, a także 

zapobieganie wprowadzeniu jakiegokolwiek lokalnego programu transportowego bez zatwierdzenia 

ich przez Urząd; 

(c) wspieranie infrastruktury transportowej na Malcie, a w szczególności korzystania z jej portów i 

infrastruktury transportu cywilnego, oraz rejestrowania pod bandera maltańską statków 

powietrznych i morskich, łodzi, jachtów i jednostek pływających; 
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(d) zapewnienie, zabezpieczenie lub wspieranie odpowiednio zintegrowanego, bezpiecznego, 

oszczędnego i wydajnego systemu transportu na terytorium Malty oraz na jej wodach 

śródlądowych i terytorialnych, a także regulowanie i kontrolowanie świadczenia związanych z tym 

systemem usług, włączając w to opracowanie do przyjęcia w odniesieniu do tych usług 

harmonogramów i rozkładów; 

(e) opracowanie strategii niezbędnej do osiągnięcia wyznaczonych przez rząd lub Urząd zasad 

postępowania, strategii i celów oraz określenie krótko- i długoterminowych celów dla 

realizowanych przez Urząd funkcji; 

(f) wydawanie zezwoleń i regulowanie korzystania ze statków powietrznych i morskich, łodzi, 

jachtów lub pojazdów; 

(g) zapewnienie, zabezpieczenie lub wspieranie takich usług i infrastruktury, jakie mogą się wydać 

Urzędowi celowe z punktu widzenia realizowanych przez siebie funkcji, włączając w to uprawnienie 

do zapewnienia dostępności takich usług i infrastruktury przez jakąkolwiek osobę, niezależnie od 

tego, przez kogo są one zapewniane; 

(h) zapewnienie, zabezpieczenie lub wspieranie szkolenia dla osób zaangażowanych lub mających 

być zaangażowanymi w świadczenie usług transportowych oraz objęcie takich osób opieką socjalną; 

(i) zapewnienie bezpiecznego użytkowania statków powietrznych i morskich, jachtów lub pojazdów 

oraz zadbanie o bezpieczeństwo ogółu społeczeństwa poprzez ustanowienie takich zasad, 

przepisów i norm, jakie mogą wydać się Urzędowi za niezbędne do osiągnięcia tego celu; 

(j) opracowanie i aktualizowanie ewidencji zawierającej takie dane, jakie Urząd może uznać za 

odpowiednie w związku z realizowanymi przez siebie funkcjami; 

(k) wykonywanie lub wprowadzanie w życie wszelkich międzynarodowych konwencji lub innych 

międzynarodowych porozumień, których rząd jest lub zamierza być stroną; 

 (…) 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Jak wskazano powyz ej na Malcie instytucją wiodącą jest Urząd Transportu podległy 

bezpos rednio pod rząd.  Odpowiednikiem instytucji wiodącej w polskim porządku prawnym 

jest Pan stwowa osoba prawna, zatem celem kompleksowej implementacji instytucji wiodącej 
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występującej na Malcie do polskiego porządku prawnego niezbędne byłoby przeprowadzenie 

stosownego procesu ustawodawczego oraz dokonanie zmian w prawie wewnętrznym.  

W pierwszej kolejnos ci nalez ałoby podjąc  pracę nad projektem ustawy o zmianie 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym i utworzeniu Urzędu Transportu, kto rego celem byłoby 

uchylenie przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), by zlikwidowac  KRBRD i utworzyc  nowy 

podmiot, kto ry zyskałby status pan stwowej osoby prawnej. 

Nadto niezbędnym byłoby wydanie szeregu akto w wykonawczych do wskazanej ustawy. 

Nalez y zaliczyc  do nich m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministro w w sprawie nadania 

statutu Urzędowi Transportu, czy tez  rozporządzenie Prezesa Rady Ministro w w sprawie 

szczego łowych zasad gospodarki finansowej Urzędu Transportu. 

Implementacja wzorca Malty pociągałaby ro wniez  szereg zmian na poziomie prawa 

wewnętrznego m.in. zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2014 

r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 

zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 

ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a przede 

wszystkim zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 w sprawie 

nadania statutu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
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4.19 Niemcy  

W przygotowanym przez WHO dokumencie pt. Global Status Report on Road Safety 

2013 jako instytucję wiodącą wskazano Federalne Ministerstwo Transportu, Budownictwa i 

Urbanizacji. Jednakz e dokonana przez wykonawcę ekspertyzy, analiza materiało w z ro dłowych 

uwzględniająca obecnie obowiązujący stan prawny wykazała, iz  instytucją wiodącą w 

Republice Federalnej Niemiec jest Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury 

Cyfrowej, niem. Bundesministerium fu r Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI).  

Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej jest Zarządzenie organizacyjne kanclerz z 

dnia 17 grudnia 2013 r. (Federalny Dziennik Urzędowy I strona 4310). Instytucja wiodąca 

bezpos rednio podlega pod Rząd Federalny.  Aby wypełnic  swe zadania Ministerstwo m.in.  

poprzez wydawanie za zgodą Rady Federalnej dekreto w legislacyjnych z zakresu 

bezpieczen stwa ruchu drogowego.  

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Bundesministerium für Verkehr und Digitale Infrastruktur (BMVI) 

 

Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 17. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4310) 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

 Zarządzenie organizacyjne kanclerz z dnia 17 grudnia 2013 r.  

(Federalny Dziennik Urzędowy I strona 4310) 

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest  Zarządzenie organizacyjne kanclerz 

z dnia 17 grudnia 2013 r. (Federalny Dziennik Urzędowy I strona 4310). 
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Eingangsformel  

Gemäß § 9 der Geschäftsordnung der Bundesregierung ordne ich mit sofortiger Wirkung an: 

I. Es erhalten 

(…) 

4. das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung die Bezeichnung 

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur; 

(…) 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Wprowadzenie 

Zgodnie z § 9 regulaminu rządu federalnego zarządzam ze skutkiem natychmiastowym: 

I. Otrzymują 

(…) 

4. Federalne Ministerstwo Transportu, Budowy i Urbanizacji nazwę Federalne Ministerstwo 

Transportu i Infrastruktury Cyfrowej; 

(…) 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Status oraz forma prawna Federalnego Ministerstwa Transportu i infrastruktury Cyfrowej w 

Niemczech wynika z ustawy zasadniczej.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Art. 62 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und aus den Bundesministern. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Art. 62 Konstytucji Niemiec  

Rząd federalny składa się z kanclerz i ministrów federalnych 
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FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Niemcy są pan stwem federacyjnym. Ustawa Zasadnicza stanowi, z e kraje związkowe – landy, 

wykonują ustawy federalne (np. ustawa o ruchu drogowym, Straßenverkehrsgesetz) we 

własnym zakresie. Rząd Federalny z kolei sprawuje nadzo r nad wykonywaniem ustaw 

federalnych przez kraje związkowe (landy), zgodnie z obowiązującym prawem. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Art. 62 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

Die Bundesregierung besteht aus dem Bundeskanzler und aus den Bundesministern. 

 

Art. 64  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

 (1) Die Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt 

und entlassen. 

(…) 

Art. 65 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. 

Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbständig und 

unter eigener Verantwortung. Über Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesministern 

entscheidet die Bundesregierung. Der Bundeskanzler leitet ihre Geschäfte nach einer von der 

Bundesregierung beschlossenen und vom Bundespräsidenten genehmigten Geschäftsordnung 

 

Art. 84 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

(3) Die Bundesregierung übt die Aufsicht darüber aus, daß die Länder die Bundesgesetze dem 

geltenden Rechtegemäß ausführen. Die Bundesregierung kann zu diesem Zwecke Beauftragte zu 

den obersten Landesbehörden entsenden, mit deren Zustimmung und, falls diese Zustimmung 

versagt wird, mit Zustimmung des Bundesrates auch zu den nachgeordneten Behörden. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Art. 62 Konstytucji Niemiec  

Rząd federalny składa się z kanclerz i ministrów federalnych 
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Art. 64 - Ustawa zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec 

(1) Ministrowie federalni są mianowani i odwoływani na wniosek Kanclerza przez Prezydenta. 

(…) 

art. 65 - Ustawa zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec 

Kanclerz Federalny ustala wytyczne polityki i jest za nie odpowiedzialny. W ramach tych wytycznych 

każdy minister federalny kieruje samodzielnie i na własną odpowiedzialność swoim resortem. W 

przypadku różnicy zdań między ministrami decyzje podejmuje Rząd Federalny. Kanclerz Federalny 

kieruje pracami Rządu Federalnego, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Rząd Federalny i 

zatwierdzonym przez Prezydenta Federalnego. 

 

Art. 84 - Ustawa zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec 

(3) Rząd Federalny sprawuje nadzór nad wykonywaniem ustaw federalnych przez kraje związkowe, 

zgodnie z obowiązującym prawem. W tym celu Rząd Federalny może delegować swoich 

pełnomocników do najwyższych władz krajowych, a za zgodą tych władz lub w przypadku odmowy 

udzielenia zgody, za zgodą Bundesratu, również do władz podległych. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Na czele ministerstwa stoi Minister Transportu i Infrastruktury Cyfrowej. Kieruje i odpowiada 

on za prace resortu i łącznie 63 podległych mu jednostek. W sprawowaniu obowiązko w 

ministra pomaga mu 3 parlamentarnych sekretarzy stanu, kto rzy są jednoczes nie członkami 

niemieckiego parlamentu, a takz e 2 mianowanych sekretarzy stanu. Tych 5 najwyz szych rangą 

pracowniko w pomaga ministrowi w realizacji jego zadan  związanych z kierowaniem i 

rządzeniem. 
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

 Art. 64  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

 (1) Die Bundesminister werden auf Vorschlag des Bundeskanzlers vom Bundespräsidenten ernannt 

und entlassen. 

(2) Der Bundeskanzler und die Bundesminister leisten bei der Amtsübernahme vor dem 

Bundestage den in Artikel 56 vorgesehenen Eid. 

Art. 65 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

Der Bundeskanzler bestimmt die Richtlinien der Politik und trägt dafür die Verantwortung. 

Innerhalb dieser Richtlinien leitet jeder Bundesminister seinen Geschäftsbereich selbständig und 

unter eigener Verantwortung. Über Meinungsverschiedenheiten zwischen den Bundesministern 

entscheidet die Bundesregierung. Der Bundeskanzler leitet ihre Geschäfte nach einer von der 

Bundesregierung beschlossenen und vom Bundespräsidenten genehmigten Geschäftsordnung.  

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Art. 64 - Ustawa zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec 

1) Ministerowie federalni są mianowani i odwoływani na wniosek Kanclerza przez Prezydenta. 

2) Kanclerz Republiki Federalnej Niemiec oraz ministrowie federalni składają przy objęciu swoich 

obowiązków przed Bundestagiem przysięgę przewidzianą w art. 56. 

 

Art. 80 - Ustawa zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec 

Kanclerz Federalny ustala wytyczne polityki i jest za nie odpowiedzialny. W ramach tych wytycznych 

każdy minister federalny kieruje samodzielnie i na własną odpowiedzialność swoim resortem. W 

przypadku różnicy zdań między ministrami decyzje podejmuje Rząd Federalny. Kanclerz Federalny 

kieruje pracami Rządu Federalnego, zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Rząd Federalny i 

zatwierdzonym przez Prezydenta Federalnego. 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji niemieckiego Federalnego Ministerstwa Transportu i Infrastruktury 

Cyfrowej w zakresie koordynacji działan  w sprawach bezpieczen stwa ruchu drogowego 

wynika z art. 80 Konstytucji Niemiec. Artykuł ten jest podstawą prawną ustawowego 
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upowaz nienia do wydawania rozporządzen  przez włas ciwego Ministra Federalnego. 

Szczego lnie istotna z punktu widzenia niniejszej ekspertyzy jest ustawa o ruchu drogowym 

(Straßenverkehrsgesetz (BGBl. I S. 310, 919)) zawierająca szereg upowaz nien  do wydania 

stosownych rozporządzen  przez ministerstwo. zostały Ponadto w ustawie o ruchu drogowym 

wymienione pozostałe kompetencje instytucji wiodącej odpowiedzialnej za realizację działan  

w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Art. 80 Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 

(1) Durch Gesetz können die Bundesregierung, ein Bundesminister oder die Landesregierungen 

ermächtigt werden, Rechtsverordnungen zu erlassen. Dabei müssen Inhalt, Zweck und Ausmaß der 

erteilten Ermächtigung im Gesetze bestimmt werden. Die Rechtsgrundlage ist in der Verordnung 

anzugeben. Ist durch Gesetz vorgesehen, daß eine Ermächtigung weiter übertragen werden kann, 

so bedarf es zur Übertragung der Ermächtigung einer Rechtsverordnung. 

§4b Straßenverkehrsgesetz  

Das Fahreignungsseminar, die Vorschriften hierzu und der Vollzug werden von der Bundesanstalt 

für Straßenwesen wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Die Evaluierung hat insbesondere zu 

untersuchen, ob das Fahreignungsseminar eine verhaltensverbessernde Wirkung im Hinblick auf 

die Verkehrssicherheit hat. Die Bundesanstalt für Straßenwesen legt das Ergebnis der Evaluierung 

bis zum 1. Mai 2019 dem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur in einem Bericht 

zur Weiterleitung an den Deutschen Bundestag vor.     

 § 5b Straßenverkehrsgesetz 

(1) Die Kosten der Beschaffung, Anbringung, Entfernung, Unterhaltung und des Betriebs der 

amtlichen Verkehrszeichen und -einrichtungen sowie der sonstigen vom Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur zugelassenen Verkehrszeichen und -einrichtungen trägt der 

Träger der Straßenbaulast für diejenige Straße, in deren Verlauf sie angebracht werden oder 

angebracht worden sind, bei geteilter Straßenbaulast der für die durchgehende Fahrbahn 

zuständige Träger der Straßenbaulast. Ist ein Träger der Straßenbaulast nicht vorhanden, so trägt 

der Eigentümer der Straße die Kosten. 

§ 6 Straßenverkehrsgesetz 
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Ausführungsvorschriften 

(1) Das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur wird ermächtigt, 

Rechtsverordnungen mit Zustimmung des Bundesrates zu erlassen über 

1. die Zulassung von Personen zum Straßenverkehr, insbesondere über 

(…) 

y) Maßnahmen, um die sichere Teilnahme sonstiger Personen am Straßenverkehr zu gewährleisten, 

sowie die Maßnahmen, wenn sie bedingt geeignet oder ungeeignet oder nicht befähigt zur 

Teilnahme am Straßenverkehr sind; 

(…) 

(weggefallen) 

2. die Zulassung von Fahrzeugen zum Straßenverkehr einschließlich Ausnahmen von der Zulassung, 

die Beschaffenheit, Ausrüstung und Prüfung der Fahrzeuge, insbesondere über 

a) Voraussetzungen für die Zulassung von Kraftfahrzeugen und deren Anhänger, vor allem über Bau, 

Beschaffenheit, Abnahme, Ausrüstung und Betrieb, Begutachtung und Prüfung, Betriebserlaubnis 

und Genehmigung sowie Kennzeichnung der Fahrzeuge und Fahrzeugteile, um deren 

Verkehrssicherheit zu gewährleisten und um die Insassen und andere Verkehrsteilnehmer bei 

einem Verkehrsunfall vor Verletzungen zu schützen oder deren Ausmaß oder Folgen zu mildern 

(Schutz von Verkehrsteilnehmern), 

b) Anforderungen an zulassungsfreie Kraftfahrzeuge und Anhänger, um deren Verkehrssicherheit 

und den Schutz der Verkehrsteilnehmer zu gewährleisten, Ausnahmen von der Zulassungspflicht für 

Kraftfahrzeuge und Anhänger nach § 1 Abs. 1 sowie die Kennzeichnung zulassungsfreier Fahrzeuge 

und Fahrzeugteile zum Nachweis des Zeitpunktes ihrer Abgabe an den Endverbraucher. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

 Art. 80 Ustawa zasadnicza dla Republiki Federalnej Niemiec 

(1) Rząd federalny, minister lub rządy krajów związkowych mogą zostać ustawowo upoważnieni do 

wydawania dekretów legislacyjnych. W takich przypadkach w ustawie określona musi być treść, cel i 

zakres udzielonego upoważnienia. W rozporządzeniu należy podać podstawę prawną. Jeśli ustawa 

przewiduje, że upoważnienie może być przenoszone na dalsze osoby, to przeniesienie upoważnienia 

wymaga wydania dekretu legislacyjnego. 
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§4b Ustawa o ruchu drogowym 

Federalny Urząd Drogownictwa udziela wsparcia naukowego i ocenia seminarium dotyczące 

zdolności do prowadzenia pojazdów, przepisy w tym zakresie i ich wdrażanie. Celem oceny jest w 

szczególności zbadanie, czy seminarium dotyczące zdolności do prowadzenia pojazdów wpływa na 

poprawę zachowania w odniesieniu do bezpieczeństwa ruchu. Federalny Urząd Drogownictwa 

przedkłada wynik oceny do 1 maja 2019 r. Federalnemu Ministerstwu Transportu i Infrastruktury 

Cyfrowej w raporcie, który jest przekazywany niemieckiemu parlamentowi.     

 

 § 5b - Ustawa o ruchu drogowym 

(1) Koszty zakupu, umieszczania, usuwania, utrzymywania i eksploatacji znaków i infrastruktury 

drogowej, a także pozostałych znaków i infrastruktury drogowej dopuszczonych przez Federalne 

Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej ponosi podmiot odpowiedzialny za budowę 

drogi, wzdłuż której są one umieszczane lub zostały umieszczone, a w przypadku odpowiedzialności 

dzielonej podmiot odpowiedzialny za jezdnię przelotową. W przypadku braku podmiotu 

odpowiedzialnego za budowę drogi, koszty ponosi właściciel drogi. 

Ustawa o ruchu drogowym (Federalny Dziennik Urzędowy I strona 310, 919) 

§ 6 Przepisy wykonawcze 

(1) Federalne Ministerstwo Transportu i Infrastruktury Cyfrowej zostaje upoważnione do 

wydawania za zgodą Rady Federalnej dekretów legislacyjnych w sprawie 

1. dopuszczania osób do ruchu drogowego, w szczególności w sprawie 

(…) 

y) działań zapewniających bezpieczny udział w ruchu drogowym innych osób oraz działań, gdy 

osoby takie są zdolne do udziału w ruchu drogowym warunkowo, nie są do tego zdolne lub nie 

posiadają wystarczających kwalifikacji w tym zakresie; 

(…) 

2. dopuszczania pojazdów do ruchu drogowego, włączając w to zwolnienia z obowiązku uzyskania 

dopuszczenia do ruchu drogowego oraz stan techniczny, wyposażenie i kontrolę pojazdów, w 

szczególności w sprawie 

a) warunków dopuszczenia pojazdów mechanicznych i ich przyczep, przede wszystkim w sprawie 

budowy, stanu technicznego, odbioru, wyposażenia i eksploatacji, ekspertyzy i kontroli, zezwolenia 
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na eksploatację i zatwierdzenia oraz oznaczania pojazdów i ich elementów dla zapewnienia 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zabezpieczenia przed obrażeniami ciała pasażerów i innych 

uczestników ruchu drogowego w razie wypadku drogowego lub złagodzenia jego rozmiarów lun 

skutków (ochrona uczestników ruchu drogowego), 

b) wymagań wobec pojazdów mechanicznych i przyczep nie podlegających obowiązkowi 

dopuszczenia do ruchu drogowego dla zapewnienia ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym i 

ochrony uczestników ruchu, zwolnień z obowiązku uzyskania dopuszczenia do ruchu drogowego dla 

pojazdów mechanicznych i przyczep na podstawie § 1 ust. 1 oraz oznaczania pojazdów i ich 

elementów nie podlegających obowiązkowi dopuszczenia do ruchu drogowego dla wykazania daty 

ich przekazania użytkownikowi końcowemu, 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

W Niemczech instytucją wiodącą jest Federalne Ministerstwo Transportu i 

Infrastruktury Cyfrowej. Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest 

Organisationserlass der Bundeskanzlerin vom 17. Dezember 2013 (BGBl. I S. 4310). Kanclerz 

Federalny ustala wytyczne polityki i jest za nie odpowiedzialny. W ramach tych wytycznych 

kaz dy minister federalny kieruje samodzielnie i na własną odpowiedzialnos c  swoim resortem.   

W polskim porządku prawnym zgodnie z tres cią art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 4 wrzes nia 

1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z po z n. zm.) wyodrębniono 

dział „transport”. Natomiast w mys l art. 27 ust. 1 pkt. 1 -3 dział transport obejmuje m.in. 

sprawy z zakresu funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, ruchu drogowego, 

przewozu oso b, czy tez  komunikacji publicznej. Argumentum a maiori ad minus, przyjąc  

nalez y, iz  w zakres tegoz  działu wchodzą ro wniez  sprawy z zakresu bezpieczen stwa ruchu 

drogowego. 

Nalez y ro wniez  odnies c  się do ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 392), zgodnie z kto rą (art. 33) Prezes Rady Ministro w ustala, w drodze 

rozporządzenia szczego łowy zakres działania ministra. Na dzien  sporządzania niniejszej opinii 

zgodnie z tres cią rozporządzenia Prezesa Rady Ministro w z dnia 22 wrzes nia 2014 r. w 

sprawie szczego łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257) 
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odpowiedzialnym za dział „transport”, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4. odpowiedzialny jest Minister 

Infrastruktury i Rozwoju. 

Celem kompleksowej implementacji instytucji wiodącej występującej w Republice 

Federalnej Niemiec do polskiego porządku prawnego niezbędne jest przeprowadzenie 

stosownego procesu ustawodawczego oraz dokonanie zmian w prawie wewnętrznym.  

Zauwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w w/w kraju, zadania 

z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby do włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. 

Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwa) nakładałyby się na 

siebie. W celu uniknięcia w/w zjawiska w pierwszej kolejnos ci nalez ało podjąc  pracę nad 

projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto rej celem byłoby uchylenie 

przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), celem likwidacji KRBRD i przekazania kompetencji z zakresu 

ruchu drogowego Ministrowi. 

Implementacja wzorca niemieckiego pociągałaby ro wniez  szereg zmian na poziomie 

prawa wewnętrznego m.in. zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 

stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju, zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w 

sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a 

przede wszystkim zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 w 

sprawie nadania statutu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  

Wskazac  bowiem nalez y, iz  Krajowa Rada Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest instytucją, 

kto rej podstawą utworzenia jest cytowana juz  ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Niemniej 

jednak wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki wykonawczej (Sekretariatu KRBRD) 

działającej w ministerstwie włas ciwym ds. transportu jako komo rka organizacyjna. 

W wyniku takiego procesu dotychczasowe kompetencje i zadania KRBRD zostałyby 

scedowane na ministerstwo włas ciwe ds. transportu, kto re stałoby się wyłącznie 

odpowiedzialnym za efekty, koordynację i realizację zadan , w zakresie bezpieczen stwa ruchu 

drogowego. 
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4.20 Portugalia  

W Portugalii instytucją wiodącą w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego jest 

Krajowy Urząd Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego (Autoridade Nacional de Segurança 

Rodovia ria) ustanowiony na mocy Decreto Regulamentar n.º 28/2012, de 12 de março. 

Gło wne działania ANSR słuz ą wspieraniu polityki rządu odnos nie bezpieczen stwa ruchu 

drogowego, jak ro wniez  stosowania prawa wobec wykroczen  drogowych.  

Instytucja ta odpowiedzialna jest za opracowanie i monitorowanie krajowego planu 

bezpieczen stwa drogowego, a takz e innych kluczowych dokumento w związanych z 

bezpieczen stwem ruchu drogowego.  Niezwykle waz nym aspektem jest koniecznos c  

przeprowadzania badan  dotyczących przyczyn wypadko w drogowych. Ponadto ANSR zajmuje 

się promowaniem i wspieraniem inicjatyw obywatelskich oraz wspo łpracą z podmiotami 

publicznymi i prywatnymi, szczego lnie w szkołach, w celu promowania działan  

informacyjnych i edukacyjnych, kto re promują kulturę bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

Obecnie w Portugalii wdraz ana jest Narodowa Strategia Bezpieczen stwa Ruchu 

Drogowego 2008-2015. Gło wne cele wyznaczone przez strategię to: uspokojenie ruchu 

drogowego, kontrola trzez wos ci kierowco w, wzrost jakos ci szkolen  kierowco w oraz kontrola 

stanu dro g. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) 

Krajowy Urząd Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest Dekret nr 28/2012, kto ry zatwierdza 

strukturę Narodowego Urzędu Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego. 

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

Decreto Regulamentar n.º 28/2012, de 12 de março 
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Tytuł aktu w języku polskim  

Dekret wykonawczy nr 28/2012 z 12 marca 

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia Krajowego Urzędu Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest art. 

1  Dekretu nr 28 z 12 marca 2012 r.   

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Decreto Regulamentar n.º 28/2012, de 12 de março 

Artigo 1.º 

Natureza  

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, abreviadamente designada por ANSR, é um 

serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 1.Charakter 

Krajowy Urząd Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w skrócie KUBRD, jest centralną jednostką 

bezpośredniej administracji państwowej, posiadającą autonomię administracyjną. 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Status i forma prawna wynika z art. 1 Dekretu regulacyjnego nr 28/2012 z 12 marca.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Artigo 1.º Natureza 

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, abreviadamente designada por ANSR, é um 

serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa.  

 

 Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 1. Charakter 
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Krajowy Urząd Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w skrócie KUBRD, jest centralną jednostką 

bezpośredniej administracji państwowej, posiadającą autonomię administracyjną. 

 

SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład instytucji wiodącej został okres lony w art. 3 i 5 Dec. Reglm. n.º 28/2012, de 12 de Março 

AUTORIDADE NACIONAL DE SEGURANÇA RODOVIA RIA – ANSR.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Artigo 3.º Órgãos 

1 - A ANSR é dirigida por um presidente, coadjuvado por um vice-presidente, cargos de direção 

superior de 1.º e 2.º graus, respetivamente.  

2 - É ainda órgão da ANSR o Conselho de Segurança Rodoviária, abreviadamente designado por 

CSR. 

 

Artigo 5.º Conselho de Segurança Rodoviária 

1 - O CSR é o órgão de natureza consultiva que reúne os vários intervenientes a nível de trânsito, 

prevenção e segurança rodoviárias, com a seguinte composição:  

a) O presidente da ANSR, que preside;  

b) Os diretores das unidades da ANSR com competências na fiscalização e prevenção rodoviárias e 

na gestão e processamento das contraordenações;  

c) Um representante da Guarda Nacional Republicana;  

d) Um representante da Polícia de Segurança Pública;  

e) Um representante do Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I. P.;  

f) Um representante da Direção-Geral da Saúde. 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 3. Organy 

1 - KUBRD kieruje prezes, któremu pomaga wiceprezes. Są to najwyższe stanowiska  kierownicze, 

odpowiednio pierwszego i drugiego stopnia.  

2 – Organem KUBRD jest także Rada Bezpieczeństwa Drogowego, w skrócie RBD. 

  

Artykuł 5. Rada Bezpieczeństwa Drogowego 

1 – RBD jest organem o charakterze doradczym skupiającym różnych interesariuszy na poziomie 

ruchu drogowego, prewencji i bezpieczeństwa drogowego. W jej skład wchodzą następujące osoby:  

a) Prezes KUBD, któremu podlegają;  

b) Dyrektorzy jednostek KUBD właściwi ze względu na monitorowanie i zapobieganie wykroczeniom 

w ruchu drogowym oraz prowadzenie ewidencji i obsługę wykroczeń;  

c) Przedstawiciel Republikańskiej Gwardii Narodowej;  

d) Przedstawiciel Policji Bezpieczeństwa Publicznego;  

e) Przedstawiciel Instytutu Mobilności i Transportu, I. P.;  

f) Przedstawiciel Generalnej Dyrekcji Zdrowia. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru wynika z art. 1, 6 oraz 7, dekretu nr 28 z 12 marca 2012 r. Instytucja wiodąca 

jest centralną jednostką bezpos redniej administracji pan stwowej, posiadającą autonomię 

administracyjną.  Zauwaz yc  nalez y, iz  podlega jednoczes nie pod Ministerstwo Administracji 

Wewnętrznej (odpowiednika polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych), o czym wprost 

stanowi art. 7 w/w aktu.  
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Artigo 1.ºNatureza 

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, abreviadamente designada por ANSR, é um 

serviço central da administração direta do Estado, dotado de autonomia administrativa. 

Artigo 6.º Tipo de organização interna 

A organização interna da ANSR obedece ao modelo de estrutura hierarquizada. 

Artigo 7.º Apoio administrativo e logístico 

1 — Todo o apoio administrativo e logístico ao funcionamento da ANSR é prestado pela Secretaria –

Geral do Ministério da Administração Interna (SG) que gere, igualmente, o património afeto à 

Wykonawcaidade. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 1. Charakter 

Krajowy Urząd Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w skrócie KUBRD, jest centralną jednostką 

bezpośredniej administracji państwowej, posiadającą autonomię administracyjną. 

Artykuł 6. Typ organizacji wewnętrznej 

Wewnętrzna organizacja KUBRD odpowiada modelowi struktury hierarchicznej. 

Artykuł 7. Wsparcie administracyjne i logistyczne 

1 — Wszelkie wsparcie administracyjne i logistyczne dla funkcjonowania KUBD zapewnia Sekretariat 

Generalny Ministerstwa Administracji Wewnętrznej (SG), który również zarządza majątkiem 

Organu. 

 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Krajowy Urząd Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego kierowany jest przez prezesa, o czym 

stanowi art. 3 Dekretu nr 28/2012. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Artigo 3.º Órgãos 
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1 - A ANSR é dirigida por um presidente, coadjuvado por um vice-presidente, cargos de direção 

superior de 1.º e 2.º graus, respetivamente.  

2 - É ainda órgão da ANSR o Conselho de Segurança Rodoviária, abreviadamente designado por 

CSR. 

Artigo 4.º Presidente 

1 - Sem prejuízo das competências que lhe forem conferidas por lei ou nele delegadas ou 

subdelegadas, compete ao presidente:  

a) A representação pública da ANSR;  

b) A aprovação e emissão de pareceres no âmbito das atribuições da ANSR;  

c) A decisão administrativa no âmbito dos processos de contraordenações rodoviárias, 

nomeadamente no que diz respeito à aplicação de coimas, sanções acessórias e outras medidas 

disciplinadoras conferidas pelo Código da Estrada e outra legislação aplicável, com faculdade de 

delegação;  

d) A emissão de instruções técnicas e recomendações destinadas às entidades fiscalizadoras em 

matéria rodoviária e a outras entidades com responsabilidades na segurança rodoviária e no 

processo contraordenacional estradal.  

2 - O vice-presidente exerce as competências que lhe sejam delegadas ou subdelegadas pelo 

presidente, substituindo-o nas suas faltas e impedimentos.  

3 - As competências de decisão administrativa previstas na alínea c) do n.º 1 são delegáveis ou 

subdelegáveis nos dirigentes e pessoal da ANSR. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 3. Organy 

1 - KUBRD kieruje prezes, któremu pomaga wiceprezes. Są to najwyższe stanowiska  kierownicze, 

odpowiednio pierwszego i drugiego stopnia.  

2 – Organem KUBRD jest także Rada Bezpieczeństwa Drogowego, w skrócie RBD. 

Artykuł 4. Prezes 

1 – Abstrahując od uprawnień przysługujących mu z ustawy, pełnomocnictw lub dalszych 

pełnomocnictw, zakres kompetencji prezesa obejmuje:  

a) Reprezentowanie KUBD na zewnątrz;  
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b) Zatwierdzanie i wydawanie opinii w zakresie kompetencji KUBD;  

c) Wydawanie decyzji administracyjnych w ramach postępowań związanych z wykroczeniami 

drogowymi, w szczególności w odniesieniu do nakładania grzywien, dodatkowych sankcji i 

podejmowania innych środków dyscyplinarnych przewidzianych kodeksem drogowym i innymi 

obowiązującymi przepisami, z możliwością delegacji tych uprawnień;  

d) Wydawanie instrukcji technicznych i zaleceń przeznaczonych dla jednostek skarbowych 

właściwych w zakresie ruchu drogowego oraz innych jednostek odpowiedzialnych za 

bezpieczeństwo drogowe i w ramach postępowań związanych z wykroczeniami drogowymi.  

2 – Wiceprezes wykonuje uprawnienia przekazane mu w drodze pełnomocnictw lub dalszych 

pełnomocnictw przez prezydenta, którego zastępuje w razie jego nieobecności lub 

niedyspozycyjności. 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Misje oraz zadania ANSR zostały uregulowane szczego łowo w art. 2 dekretu 28/2012. Misją 

ANSR jest planowanie i koordynacja na poziomie krajowym realizacji polityki rządu w zakresie 

bezpieczen stwa drogowego oraz stosowania prawa o wykroczeniach drogowych. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Artigo 2.º Missão e atribuições 

1 - A ANSR tem por missão o planeamento e coordenação a nível nacional de apoio à política do 

Governo em matéria de segurança rodoviária, bem como a aplicação do direito contraordenacional 

rodoviário.  

2 - A ANSR prossegue as seguintes atribuições:  

a) Contribuir para a definição das políticas no domínio do trânsito e da segurança rodoviária;  

b) Elaborar e monitorizar o plano nacional de segurança rodoviária, bem como os documentos 

estruturantes relacionados com a segurança rodoviária, e bem assim promover o seu estudo, 

nomeadamente das causas e fatores intervenientes nos acidentes de trânsito;  

c) Promover e apoiar iniciativas cívicas e parcerias com entidades públicas e privadas, 

designadamente no âmbito escolar, assim como promover a realização de ações de informação e 

sensibilização que fomentem uma cultura de segurança rodoviária e de boas práticas de condução;  
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d) Elaborar estudos no âmbito da segurança rodoviária, bem como propor a adoção de medidas 

que visem o ordenamento e disciplina do trânsito;  

e) Fiscalizar o cumprimento das disposições legais sobre trânsito e segurança rodoviária e assegurar 

o processamento e a gestão dos autos levantados por infrações ao Código da Estrada e legislação 

complementar;  

f) Uniformizar e coordenar a ação fiscalizadora das demais entidades intervenientes em matéria 

rodoviária, através da emissão de instruções técnicas e da aprovação dos equipamentos de 

controlo e fiscalização do trânsito, e exercer as demais competências que a lei, designadamente o 

Código da Estrada e respetiva legislação complementar, lhe cometam expressamente;  

g) Contribuir financeiramente, em colaboração com a Direção-Geral de Infraestruturas e 

Equipamentos do Ministério da Administração Interna, para a aquisição de equipamentos e 

aplicações a utilizar pelas entidades do MAI intervenientes em matéria rodoviária, segundo 

orientação superior.  

3 - O regulamento dos apoios financeiros a atribuir a entidades públicas e privadas sem fins 

lucrativos, no âmbito do previsto na alínea c) do número anterior, é aprovado por portaria dos 

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da administração interna. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 2. Misja i zadania 

1 - Misją KUBRD jest planowanie i koordynacja na poziomie krajowym realizacji polityki rządu w 

zakresie bezpieczeństwa drogowego oraz stosowania prawa o wykroczeniach drogowych.  

2 - KUBRD realizuje następujące zadania:  

a) Uczestniczenie w określaniu polityk w zakresie ruchu drogowego i bezpieczeństwa drogowego;  

b) Opracowanie i monitorowanie krajowego planu bezpieczeństwa drogowego oraz dokumentów 

strukturalnych związanych z bezpieczeństwem drogowym, a także wspieranie jego badania, w 

szczególności przyczyn i czynników przyczyniających się do powstawania wypadków drogowych;  

c) Promowanie i wspieranie inicjatyw obywatelskich i partnerskiej współpracy z jednostkami 

publicznymi i prywatnymi, w szczególności w zakresie kształcenia, jak również wspieranie 

przeprowadzania akcji informacyjnych i uświadamiających promujących kulturę bezpieczeństwa 

drogowego i dobrych praktyk drogowych;  
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d) Opracowywanie badań w zakresie bezpieczeństwa drogowego oraz proponowanie podjęcia 

działań mających na celu uporządkowanie i zdyscyplinowanie ruchu drogowego;  

e) Czuwanie nad przestrzeganiem przepisów prawnych dotyczących ruchu drogowego i 

bezpieczeństwa drogowego oraz zapewnianie postępowania i zarządzanie aktami związanymi z 

naruszeniami kodeksu drogowego i przepisów uzupełniających;  

f) Ujednolicenie i koordynacja działań kontrolnych innych jednostek działających w zakresie ruchu 

drogowego poprzez wydawanie instrukcji technicznych i zatwierdzanie urządzeń kontroli i 

monitorowania ruchu drogowego, a także wykonywanie innych uprawnień, jakie wyraźnie nadają 

im kodeks drogowy i odpowiednie przepisy uzupełniające;  

g) Finansowe partycypowanie we współpracy z Generalną Dyrekcją Infrastruktury i Urządzeń 

Ministerstwa Administracji Wewnętrznej w zakupie sprzętu i aplikacji na użytek jednostek 

Ministerstwa Administracji Wewnętrznej działających w zakresie ruchu drogowego, zgodnie z 

nadrzędnymi wytycznymi.  

3 – Regulamin udzielania wsparcia finansowego publicznym i prywatnym jednostkom typu non-

profit w zakresie przewidzianym w ustępie c) poprzedniego punktu jest zatwierdzany w drodze 

rozporządzenia wydawanego przez dwóch członków rządu właściwych ze względu na finanse i 

administrację wewnętrzną. 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Jak wskazano powyz ej w Portugalii  instytucją wiodącą jest Krajowy Urząd Bezpieczen stwa 

Ruchu Drogowego podległy bezpos rednio pod Ministerstwo Administracji Wewnętrznej, kto ry 

jednoczes nie jest centralną jednostką bezpos redniej administracji pan stwowej, posiadającą 

autonomię administracyjną.  

Wskazac  nalez y, iz  w polskim systemie prawnym nie funkcjonuje toz samy model 

instytucjonalny. Nie moz na zatem  więc poro wnac  tych dwo ch instytucji. W związku z 

powyz szym nie ma moz liwos ci implementacji tej formy w Polsce ze względu na brak 

odpowiednich instrumento w ustawodawczych, co wynika z pewnych ro z nic pomiędzy 

systemami prawnymi w Polsce i Portugalii. 

Jednakz e pomijając odmiennos c  ustrojową, w celu zaimplementowania rozwiązan  

stosowanych w Portugalii do polskiego porządku prawnego  w pierwszej kolejnos ci nalez ało 
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podjąc  pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto rej celem 

byłoby uchylenie przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), celem likwidacji KRBRD (w tym tez  

Wojewo dzkich Rad Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego). Jest to zabieg konieczny, celem 

kto rego jest uniknięcie przypisania toz samych kompetencji dla dwo ch organo w. Następnie na 

podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w moz liwe 

byłoby powołanie w drodze zarządzenia Krajowy Urząd Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, 

kto ry de facto stanowiłby komitet międzyresortowy. 
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4.21 Rumunia  

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 

2011 r.) instytucją wiodącą z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego jest Ministerstwo 

Transportu (Ministrul Transporturilor). Analiza materiało w z ro dłowych przeprowadzona 

przez wykonawca ekspertyzy potwierdziła, iz  stan prawny w tym zakresie nie uległ zmianom i  

instytucją wiodącą nadal jest Ministerstwo Transportu. 

Postawą funkcjonowania instytucji wiodącej jest Postanowienie nr 24/2013 dotyczące 

organizacji i sposobu funkcjonowania Ministerstwa Transportu. Instytucja wiodąca 

bezpos rednio podlega pod rząd, a jej gło wnym zadaniem jest wykonywanie działan  z zakresu 

bezpieczen stwa ruchu drogowego. Aby wypełnic  swe zadania Ministerstwo m.in. opracowuje i 

przedkłada do zatwierdzenia narodową strategię bezpieczen stwa drogowego oraz planu 

działan  ją wdraz ających zgodnie z art. 6 ust. (2) lit. c) rozporządzenia rządowego nr 27/2011 

w sprawie transportu drogowego.  

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Ministerstwo Transportu  

Ministrul Transporturilor 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest HOTA RA RE nr. 24/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. 

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

HOTĂRÂRE Nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

Postanowienie Nr 24/2013 dotyczące organizacji i sposobu funkcjonowania Ministerstwa 

Transportu 
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PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest art. 1 ust. 3  Postanowienia nr 

24/2013 dotyczące organizacji i sposobu funkcjonowania Ministerstwa Transportu. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

(3) Ministerul Transporturilor este wykonawcaitatea publică centrală responsabilă cu 

implementarea politicilor de transport adoptate la nivelul Uniunii Europene. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

(3) Ministerstwo Transportu jest centralnym organem administracji publicznej odpowiedzialnym za 

wdrażanie polityk transportu przyjętych na poziomie Unii Europejskiej. 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Ministerstwo Transportu i Infrastruktury jest ministerstwem – wyspecjalizowanym organem 

centralnej administracji publicznej posiadającą osobowość prawną o czym stanowi art. 1 ust. 

1 HOTA RA RE Nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

(1) Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului, înfiinţat prin 

reorganizarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, având sediul în municipiul Bucureşti, 

bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.  

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

(1) Ministerstwo Transportu jest posiadającą osobowość prawną, wyspecjalizowaną jednostką 

centralnej administracji publicznej, która została utworzona i funkcjonuje jako podległa rządowi 

jednostka utworzona w wyniku reorganizacji Ministerstwa Transportu i Infrastruktury z siedzibą w 

Bukareszcie przy bd. Dinicu Golescu nr 38, sectorul 1. 
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SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład instytucji wiodącej został ustanowiony w art. 5 ust. 1 i 5 HOTA RA RE Nr. 24/2013 privind 

organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Art. 5 (1) Ministrul transporturilor conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului 

Transporturilor şi exercită întreaga wykonawcaitate asupra unităţilor aflate în subordinea, sub 

wykonawcaitatea sau în coordonarea ministerului. 

(5) Ministrul transporturilor este ajutat în activitatea de conducere a ministerului de 3 secretari de 

stat şi un subsecretar de stat. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Art. 5 (1) Minister transportu zarządza całokształtem działalności Ministerstwa Transportu i 

wykonuje pełne uprawnienia w stosunku do jednostek podporządkowanych, podległych lub 

koordynowanych przez ministerstwo. 

(5) W prowadzeniu spraw ministerstwa ministrowi transportu pomaga 3 sekretarzy stanu i jeden 

podsekretarz stanu. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru uregulowana jest w art. 1 ust. 1 HOTA RA RE Nr. 24/2013 privind organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Transporturilor, kto ry stanowi, o bezpos redniej podległos ci pod 

rząd Rumunii. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

(1) Ministerul Transporturilor este organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu 

personalitate juridică, care se organizează şi funcţionează în subordinea Guvernului, înfiinţat prin 

reorganizarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, având sediul în municipiul Bucureşti, 

bd. Dinicu Golescu nr. 38, sectorul 1.  
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Cytaty przepisów w języku polskim 

(1) Ministerstwo Transportu jest posiadającą osobowość prawną, wyspecjalizowaną jednostką 

centralnej administracji publicznej, która została utworzona i funkcjonuje jako podległa rządowi 

jednostka utworzona w wyniku reorganizacji Ministerstwa Transportu i Infrastruktury z siedzibą w 

Bukareszcie przy bd. Dinicu Golescu nr 38, sectorul 1. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Kierownikiem Ministerstwa Transportu i Infrastruktury jest Minister Transportu, o czym 

stanowi art. 5 ust. 1 HOTA RA RE Nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Transporturilor. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

 (1) Ministrul transporturilor conduce întreaga activitate a aparatului propriu al Ministerului 

Transporturilor şi exercită întreaga wykonawcaitate asupra unităţilor aflate în subordinea, sub 

wykonawcaitatea sau în coordonarea ministerului. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

 (1) Minister transportu zarządza całokształtem działalności Ministerstwa Transportu i wykonuje 

pełne uprawnienia w stosunku do jednostek podporządkowanych, podległych lub koordynowanych 

przez ministerstwo. 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji  Ministerstwa Transportu i Infrastruktury został uregulowany w art. 2 

HOTA RA RE Nr. 24/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor. 

Zakres kompetencji obejmuje w szczego lnos ci opracowanie polityki transportowej , 

koordynację  i monitoruje  obowiązki wsparcia wynikające z postanowien  Traktatu między 

Rumunią a innymi krajami członkowskimi UE.  
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Ministerul Transporturilor, în calitatea sa de organ de specialitate al administraţiei publice centrale, 

îndeplineşte, în conformitate cu reglementările în vigoare, următoarele atribuţii principale: 

1. elaborează şi supune spre aprobare cadrul legislativ privind domeniul transporturilor, 

administrarea şi utilizarea infrastructurii de transport şi punerea acestei infrastructuri la dispoziţia 

utilizatorilor, potrivit legii, în limita domeniului său de activitate; 

2. elaborează politica economică în domeniul transporturilor; 

3. elaborează şi implementează strategii, politici şi programe de dezvoltare în domeniul 

infrastructurii de transport, în limita domeniului său de activitate, precum şi al activităţilor de 

transport, în concordanţă cu strategiile naţionale şi internaţionale; 

4. elaborează şi propune spre aprobare Strategia naţională de siguranţă rutieră şi planul de acţiuni 

pentru punerea în aplicare a acesteia, potrivit art. 6 alin. (2) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 

27/2011 privind transporturile rutiere; 

5. asigură managementul siguranţei infrastructurii rutiere, în conformitate cu prevederile Legii nr. 

265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră, republicată; 

6. elaborează şi implementează strategii, politici şi programe privind reţeaua de drumuri publice din 

România: drumuri naţionale, drumuri judeţene, drumuri comunale şi străzi; 

 (…) 

15. aprobă sau supune aprobării, după caz, tarifele percepute, în condiţiile legii, de instituţiile 

publice din subordine pentru eliberarea de wykonawcaizaţii şi licenţe, precum şi tarifele pentru 

eliberarea atestatelor şi certificatelor profesionale şi pentru efectuarea activităţilor din domeniul 

managementului siguranţei infrastructurii rutiere, potrivit legii; 

16. asigură organizarea şi dezvoltarea cercetării în domeniul transporturilor şi asigură valorificarea 

acesteia, ca informaţii de interes public, prin reglementări tehnice şi alte activităţi specifice de 

reglementare, potrivit legii; 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

Jako wyspecjalizowana jednostka centralnej administracji publicznej, Ministerstwo Transportu 

realizuje zgodnie z obowiązującymi przepisami następujące podstawowe funkcje: 

1. opracowywanie i przedkładanie do zatwierdzenia ustawodawstwa w zakresie transportu, 

zarządzania i eksploatacji infrastruktury transportowej oraz udostępnianie tej infrastruktury zgodnie 

z prawem użytkownikom w ramach prowadzonej przez siebie działalności; 

2. opracowywanie polityki ekonomicznej w sektorze transportu; 

3. opracowywanie i wdrażanie strategii, polityk i programów rozwoju infrastruktury transportowej 

w ramach prowadzonej przez siebie działalności jak również działalności transportowej, zgodnie z 

krajowymi i międzynarodowymi strategiami; 

4. opracowanie i przedłożenie do zatwierdzenia narodowej strategii bezpieczeństwa drogowego 

oraz planu działań ją wdrażających zgodnie z art. 6 ust. (2) lit. c) rozporządzenia rządowego nr 

27/2011 w sprawie transportu drogowego; 

5. zarządza bezpieczeństwem infrastruktury drogowej zgodnie z ustawą nr 265/2008 wraz z 

późniejszymi zmianami o zarządzaniu bezpieczeństwem ruchu drogowego w infrastrukturze 

drogowej; 

6. opracowywanie i wdrażanie strategii, polityk i programów dotyczących rumuńskiej sieci dróg 

publicznych: dróg krajowych, dróg powiatowych, dróg gminnych i ulic; 

 (…) 

15. opracowywanie i przedkładanie do ewentualnego zatwierdzenia zgodnych z prawem opłat 

pobieranych przez instytucje publiczne odpowiedzialne za wydawanie zezwoleń i licencji, a także 

opłat pobieranych zgodnie z prawem za wydanie zaświadczeń i certyfikatów zawodowych oraz z 

tytułu prowadzenia działalności w zakresie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej; 

16. organizacja i rozwój badań w dziedzinie transportu i zapewnienie ich zgodnego z prawem 

wykorzystania jako informacji interesu publicznego w przepisach technicznych i innych konkretnych 

działalnościach regulacyjnych; 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Jak wskazano powyz ej w Rumunii instytucją wiodącą jest Ministerstwo Transportu podległe 

bezpos rednio pod rząd.  Warto zwro cic  uwagę na to, iz  w pan stwie tym ministerstwo posiada 
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status pan stwowej osoby prawnej, co jest modelem odmiennym od tego, z kto rym mamy do 

czynienia w Polsce, zatem jego implementacja jest niemoz liwa bez dokonania zmian 

konstytucyjnych.  

Jednakz e przyjmując toz samos c  podmiotowos ci prawnej ministerstw w Polsce i Rumunii, w 

celu implementacji instytucji wiodącej do polskiego porządku prawnego niezbędne byłoby 

przeprowadzenie stosownego procesu ustawodawczego oraz dokonanie zmian w prawie 

wewnętrznym.  

Zgodnie z tres cią art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 4 wrzes nia 1997 r. o działach administracji 

rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z po z n. zm.) wyodrębniono dział „transport”. Natomiast w 

mys l art. 27 ust. 1 pkt. 1 -3 dział transport obejmuje m.in. sprawy z zakresu funkcjonowania 

oraz rozwoju infrastruktury transportu, ruchu drogowego, przewozu oso b, czy tez  komunikacji 

publicznej. Argumentum a maiori ad minus, przyjąc  nalez y, iz  w zakres tegoz  działu wchodzą 

ro wniez  sprawy z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

Nalez y ro wniez  odnies c  się do ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w (Dz. U. z 

2012 r. poz. 392), zgodnie z kto rą (art. 33) Prezes Rady Ministro w ustala, w drodze 

rozporządzenia szczego łowy zakres działania ministra. Na dzien  sporządzania niniejszej opinii 

zgodnie z tres cią rozporządzenia Prezesa Rady Ministro w z dnia 22 wrzes nia 2014 r. w 

sprawie szczego łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257) 

odpowiedzialnym za dział „transport”, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4. odpowiedzialny jest Minister 

Infrastruktury i Rozwoju. 

Zauwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w w/w kraju, zadania z 

zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby do włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. 

Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwa) nakładałyby się na 

siebie. Dlatego tez  w celu uniknięcia w/w zjawiska w pierwszej kolejnos ci nalez ało podjąc  

pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto rej celem 

byłoby uchylenie przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), celem likwidacji KRBRD i przekazania 

kompetencji z zakresu ruchu drogowego Ministrowi. 

Implementacja wzorca Ruminii pociągałaby ro wniez  szereg zmian na poziomie prawa 

wewnętrznego m.in. zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia  

2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i 
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Rozwoju, zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w 

sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a 

przede wszystkim zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 w 

sprawie nadania statutu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  

Wskazac  bowiem nalez y, iz  Krajowa Rada Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest instytucją, 

kto rej podstawą utworzenia jest cytowana juz  ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Niemniej 

jednak wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki wykonawczej (Sekretariatu KRBRD) 

działającej w ministerstwie włas ciwym ds. transportu jako komo rka organizacyjna. 

W wyniku takiego procesu dotychczasowe kompetencje i zadania KRBRD zostałyby scedowane 

na ministerstwo włas ciwe ds. transportu, kto re stałoby się wyłącznie odpowiedzialne za 

efekty, koordynację i realizację zadan , w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego.  
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4.22 Słowacja  

Z raportu WHO „Global status report on road safety 2013” wynika, z e w Słowacji brak jest 

instytucji wiodącej odpowiedzialnej za realizację zadan  w zakresie bezpieczen stwa ruchu 

drogowego. Wykonawca niniejszej ekspertyzy, z uwagi na przyjętą metodologię, wskazuje, iz  

role instytucji wiodącej na Słowacji spełnia Departament Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego w 

Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej. 

Departament został ustanowiony na mocy Porządek Organizacyjny Ministerstwa Transportu, 

Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej. Wspomniany akt prawny 

uchwalono 15 wrzes nia 2014 r. co tłumaczy brak wskazania instytucji wiodącej w raporcie 

S wiatowej Organizacji Zdrowia w raporcie z 2013.  

Obecnie nadrzędnym celem departamentu jest koordynacja wszystkich zadan  

ministerialnych dotyczących promocji bezpieczen stwa ruchu drogowego w ramach 

"Krajowego Planu SR BEECP 2011-2020". Dodatkowe działania podejmowane przez 

departament polegają na wdroz eniu projekto w promujących bezpieczen stwo ruchu 

drogowego odnoszącego się do pieszych, rowerzysto w, motocyklisto w i kierowco w w kaz dym 

wieku. Departament jest ro wniez  odpowiedzialny za opracowanie regulacji prawnych oraz 

dokumento w strategicznych i politycznych, kto re mają wpływ na bezpieczen stwo ruchu 

drogowego. Istotną kwestią jest ro wniez  międzynarodowa komunikacja i wykonanie 

zobowiązan  w ramach negocjacji z międzynarodowymi organizacjami. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky - 

Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky  

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej - 

Departament Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Departament Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego został ustanowiony na mocy Organizac ny  

poriadok Ministerstva dopravy, vy stavby a regiona lneho rozvoja Slovenskej Republiky 

U c innosť 15. 9. 2014. 
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Tytuł aktu w języku ojczystym  

Organizačný poriadok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

Porządek Organizacyjny Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki 

Słowackiej 

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia instytucji wiodącej jest art. 17 Porządku Organizacyjnego 

Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej, kto ry 

wskazuje, z e w skład Kancelarii Ministra w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju 

Regionalnego Republiki Słowackiej wchodzi Departament Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego. 

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

Článok 17 Zodpovednosti a právomoci organizačných útvarov 

A100 MINISTER 

A200 KANCELÁRIA MINISTRA 

(…) 

 (2) Kancelária ministra sa člení na: 

a) sekretariát ministra, 

b) odbor vládnej a parlamentnej agendy, 

c) odbor komunikácie, 

d) oddelenie bezpečnosti cestnej premávky. 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

Artykuł 17 Kompetencje i uprawnienia jednostek organizacyjnych 

A100 MINISTER 

A200 KANCELARIA MINISTRA 

Kancelarią ministra kieruje bezpośrednio minister. 

(…) 
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(2) Kancelaria ministra dzieli się na: 

a) Sekretariat Ministra, 

b) Dział Programu Rządowego I Parlamentarnego, 

c) Dział Komunikacji, 

d) Departament Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Status oraz forma prawna instytucji wiodącej wynika z Ustawy o organizacji działalnos ci rządu i 

organizacji centralnej administracji pan stwowej(Rozporządzenie nr 575/2001 Dz. U). Instytucją 

wiodącą jest departament wchodzący w skład  Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju 

Regionalnego Republiki Słowackiej.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Predpis č. 575/2001 Z. z. 

Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy 

§ 3. Ministerstvá V Slovenskej republike pôsobia tieto ministerstvá, na ktorých čele je člen vlády: 

(…) 

c) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, (…) 

 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Rozporządzenie nr 575/2001 Dz. U. 

Ustawa o organizacji działalności rządu i organizacji centralnej administracji państwowej 

§ 3. Ministerstwa w Republice Słowackiej działają następujące ministerstwa, na których czele stoi 

szef rządu: 

(…) 

c) Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej, (…) 

SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład instytucji wiodącej wraz z jej strukturą organizacyjną uregulowany jest w art. 3 oraz art. 

17 Porządku Organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego 
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Republiki Słowackiej. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego 

Republiki Słowackiej dzieli się na poszczego lne działy. Jednym z nich jest Kancelaria Ministra, 

w kto rej znajduje się Departament Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Článok 3 Organizačné členenie 

(1) Ministerstvo sa vnútorne člení na organizačné útvary, ktorými sú sekcia, prierezový organizačný 

útvar, odbor a oddelenie. 

(2) Ministerstvo sa člení na nasledovné organizačné útvary: 

a) kanceláriu ministra 

(…) 

Článok 17 Zodpovednosti a právomoci organizačných útvarov 

A100 MINISTER 

A200 KANCELÁRIA MINISTRA 

Kancelária ministra je v priamej riadiacej pôsobnosti ministra. 

(…) 

(2) Kancelária ministra sa člení na: 

a) sekretariát ministra, 

b) odbor vládnej a parlamentnej agendy, 

c) odbor komunikácie, 

d) oddelenie bezpečnosti cestnej premávky. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 3 Wydziały organizacyjne 

(1) Ministerstwo dzieli się wewnętrznie na jednostki organizacyjne, którymi są sekcja, 

międzyresortowa jednostka organizacyjna, dział i departament. 

(2) Ministerstwo dzieli się na następujące jednostki organizacyjne: 

a) kancelaria ministra (…) 
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Artykuł 17 Kompetencje i uprawnienia jednostek organizacyjnych 

A100 MINISTER 

A200 KANCELARIA MINISTRA 

Kancelarią ministra kieruje bezpośrednio minister. 

(…) 

(2) Kancelaria ministra dzieli się na: 

a) Sekretariat Ministra, 

b) Dział Programu Rządowego I Parlamentarnego, 

c) Dział Komunikacji, 

d) Departament Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru i podległos ci instytucji wiodącej wynika z Konstytucji Republiki Słowackiej z 1 

wrzes nia 1992 r. oraz Porządku Organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i 

Rozwoju Regionalnego Republiki Słowackiej. Na czele ministerstwa, w kto rym znajduje się 

Departament Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego stoi minister kierujący daną kancelarią. Jest 

on odpowiedzialny za wykonywanie swojej funkcji przed Radą Narodową Republiki 

Słowackiej. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Ústava Slovenskej republiky (460/1992 Zb) 

Čl.116 

(1) Člen vlády je za výkon svojej funkcie zodpovedný Národnej rade Slovenskej republiky.  

 

Organizačný poriadok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky 

Článok 17  Zodpovednosti a právomoci organizačných útvarov 

A100 MINISTER 

A200 KANCELÁRIA MINISTRA 

Kancelária ministra je v priamej riadiacej pôsobnosti ministra. 

(1) Kancelária ministra plní najmä úlohy:(…) 
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d) vypracúva návrhy opatrení na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Konstytucja Republiki Słowackiej  z 1 września 1992 roku 

Art. 116 

1. Członek rządu jest odpowiedzialny za wykonywanie swojej funkcji przed Radą Narodową 

Republiki Słowackiej. 

 

Porządek Organizacyjny Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki 

Słowackiej 

Artykuł 17 Kompetencje i uprawnienia jednostek organizacyjnych 

A100 MINISTER 

A200 KANCELARIA MINISTRA 

Kancelarią ministra kieruje bezpośrednio minister. 

(1) Do zadań kancelarii ministra należą w szczególności: 

d) opracowywanie projektów działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Ministerstwo kierowane i reprezentowane jest przez włas ciwego ministra. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Organizačný poriadok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej Republiky  

Článok 5 Minister 

(1) Minister riadi ministerstvo a zastupuje ho v plnom rozsahu. Ako člen vlády zabezpečuje 

uskutočňovanie politických a hospodárskych cieľov v oblasti zverenej pôsobnosti a zodpovedá vláde 

za činnosť ministerstva. 

  

Cytaty przepisów w języku polskim 

Porządek Organizacyjny Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki 

Słowackiej 
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Artykuł 5  Minister 

(1) Minister kieruje ministerstwem i reprezentuje je w pełnym zakresie. Jako członek rządu 

zapewnia realizację celów politycznych i gospodarczych w zakresie swoich kompetencji i odpowiada 

przed rządem za działalność ministerstwa.  

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres Kompetencji Departamentu Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego uregulowany został w 

art. 17 A241 Porządku Organizacyjnego Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Rozwoju 

Regionalnego Republiki Słowackiej. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Článok 17 

(…) 

 A241 Oddelenie bezpečnosti cestnej premávky 

Zodpovednosti a právomoci: 

(1) podieľa sa na tvorbe dopravnej politiky Slovenskej republiky v oblasti bezpečnosti cestnej 

premávky a zabezpečuje jej realizáciu, 

(2) vypracováva legislatívne, strategické, koncepčné dokumenty a metodické usmernenia v oblasti 

bezpečnosti cestnej premávky, 

(3) vyjadruje sa k návrhom právnych noriem, predpisov a koncepčných materiálov, ktoré maju vzťah 

k bezpečnosti cestnej premávky, 

(4) podieľa sa na tvorbe rámcovej pozície Slovenskej republiky v orgánoch Európskej únie v oblasti 

bezpečnosti cestnej premávky a zastupuje Slovenskú republiku na predmetných rokovaniach, 

(5) zabezpečuje plnenie medzinárodných záväzkov a úlohy vyplývajúcich z rokovaní 

medzinárodných organizácií v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, 

(6) koordinuje a formuluje oblasti zamerania projektov financovaných z fondov Európskej únie v 

oblasti bezpečnosti cestnej premávky, 

(7) komunikuje s ústrednými orgánmi štátnej správy, samosprávy a organizáciami miestnej štátnej 

správy, obcami, s inštitúciami, poisťovňami a mimovládnymi organizáciami v rámci Slovenskej 

republiky a na medzinárodnej úrovni v otázkach bezpečnosti cestnej premávky, 
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(8) podieľa sa na koordinácii celoštátneho systému a tvorbe i realizácii preventívnych a 

propagačných akcií bezpečnosti cestnej premávky, 

(9) pripravuje podklady pre vládu Slovenskej republiky o stave bezpečnosti cestnej premávky a 

navrhuje zásadné opatrenia v oblasti starostlivosti o bezpečnosť cestnej premávky, 

(10) pripravuje návrhy a podnety na výskumné aktivity, spolupôsobí a vyjadruje sa k zámerom 

rozvoja vedy a techniky v oblasti bezpečnosti cestnej premávky, 

(11) zabezpečuje koordináciu výchovnej a osvetovej činnosti zameranej na všetky kategórie a 

vekové skupiny účastníkov cestnej premávky, 

(12) spolupracuje s médiami a ostatnými subjektmi, s cieľom zabezpečiť účinný vplyv na účastníkov 

cestnej premávky, 

(13) pripravuje podklady pre aktivity bezpečnosti cestnej premávky v rámci územných a 

samosprávnych celkov a verejného sektora, 

(14) koordinuje postup pre vytvorenie systému výchovy a vzdelávania odborníkov v oblasti 

bezpečnosti cestnej premávky na úrovni dobrovoľníctva v súlade s pravidlami EÚ, 

(15) koordinuje činnosti v oblasti riadenia bezpečnosti pozemných komunikácií podľa zákona č. 

249/2011 Z. z. o riadení bezpečnosti pozemných komunikácií, 

(16) vedie zoznam bezpečnostných audítorov, zoznam vzdelávacích inštitúcií pre školenie 

bezpečnostných audítorov a inšpektorov a vykonáva administratívne činnosti spojené s činnosťou 

skúšobnej komisie pre posudzovanie odbornej spôsobilosti bezpečnostných audítorov, 

(17) zodpovedá za plnenie Stratégie zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republikę v 

rokoch 2011- 2020, pripravuje odpočet jednotlivých úloh a koordinuje jednotlivé úlohy vyplývajúce 

zo stratégie, 

(18) zabezpečuje osvetovo-výchovné materiály a prvky pre širokú verejnosť v súlade so Stratégiou 

zvýšenia bezpečnosti cestnej premávky v Slovenskej republike v rokoch 2011- 2020 a pre všetky 

projekty koordinované oddelením, 

(19) zodpovedá za prezentáciu ministra a ministerstva na kongresoch, konferenciách a v rámci 

projektov týkajúcich sa bezpečnosti cestnej premávky, 

(20) v súlade s tretími stranami zabezpečuje konferencie týkajúce sa problematiky bezpečnosti 

cestnej premávky, 
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(21) koordinuje a riadi projekty zamerané na zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zniżenie 

úmrtnosti na cestách v súlade s cieľmi stanovenými EU. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Artykuł 17 

(…) 

A241 Departament Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 

Kompetencje i uprawnienia: 

(1) uczestniczy w tworzeniu polityki transportowej Republiki Słowackiej w zakresie bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i zapewnienia jej realizacji, 

(2) opracowuje dokumenty legislacyjne, strategiczne i koncepcyjne oraz metodyczne wytyczne w 

zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

(3) opiniuje projekty aktów prawnych, przepisów i materiałów koncepcyjnych, które mają związek z 

bezpieczeństwem ruchu drogowego, 

(4) uczestniczy w tworzeniu ramowych stanowisk Republiki Słowackiej w organach Unii Europejskiej 

w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i reprezentuje Republikę Słowacką w przedmiotowych 

negocjacjach, 

(5) zapewnia przestrzeganie międzynarodowych zobowiązań i realizację zadań wynikających z 

negocjacji z międzynarodowymi organizacjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

(6) koordynuje i formułuje obszary koncentracji projektów finansowanych ze środków Unii 

Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

(7) pozostaje w kontakcie z centralnymi organami administracji państwowej, samorządami i 

organizacjami lokalnej administracji państwowej, gminami, instytucjami, zakładami ubezpieczeń i 

organizacjami pozarządowymi na terytorium Republiki Słowackiej oraz na arenie międzynarodowej 

w sprawach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, 

(8) uczestniczy w koordynacji ogólnokrajowego systemu oraz tworzeniu i realizacji akcji 

prewencyjnych i propagujących bezpieczeństwo ruchu drogowego, 

(9) przygotowuje dla rządu Republiki Słowackiej dokumentację o stanie bezpieczeństwa ruchu 

drogowego i proponuje podstawowe działania w zakresie dbania o bezpieczeństwo ruchu 

drogowego, 
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(10) przygotowuje wnioski i propozycje w zakresie działalności badawczej, współdziała i opiniuje 

plany rozwoju wiedzy i techniki w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

(11) zapewnia koordynację działalności wychowawczo-oświatowej skierowanej do wszystkich 

kategorii i grup wiekowych uczestników ruchu drogowego, 

(12) współpracuje z mediami i pozostałymi podmiotami w celu zapewnienia skutecznego wpływu 

na uczestników ruchu drogowego, 

(13) przygotowuje dokumentację dla działalności związanej z bezpieczeństwem ruchu drogowego w 

ramach jednostek lokalnych i samorządowych oraz sektora publicznego, 

(14) koordynuje procedurę opracowania systemu kształcenia i szkolenia specjalistów w zakresie 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie wolontariatu zgodnie z przepisami UE, 

(15) koordynuje działalność w zakresie zarządzania bezpieczeństwem w komunikacji lądowej 

zgodnie z ustawą nr 249/2011 Dz. U. o zarządzaniu bezpieczeństwem w komunikacji lądowej, 

(16) prowadzi rejestr audytorów bezpieczeństwa, rejestr ośrodków kształcenia zajmujących się 

szkoleniem audytorów i inspektorów bezpieczeństwa i prowadzi działalność administracyjną 

związaną z działalnością komisji egzaminacyjnej oceniającej kompetencje zawodowe audytorów 

bezpieczeństwa, 

(17) odpowiada za realizację Strategii Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Republice 

Słowackiej w latach 2011-2020, przygotowuje rozliczenie poszczególnych zadań i koordynuje 

poszczególne zadania wynikające ze strategii, 

(18) zapewnia materiały i elementy edukacyjno-wychowawcze przeznaczone dla ogółu 

społeczeństwa zgodnie ze Strategią poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w Republice 

Słowackiej w latach 2011-2020 i dla wszystkich projektów koordynowanych przez departament, 

(19) odpowiada za prezentację ministra i ministerstwa na kongresach, konferencjach i w ramach 

projektów dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

(20) we współpracy z osobami trzecimi zabezpiecza konferencje poświęcone problematyce 

bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

(21) koordynuje i zarządza projektami mającymi na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i obniżenie umieralności na drogach zgodnie z wyznaczonymi przez UE celami. 
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MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Jak wskazano powyz ej w Słowacji instytucją wiodącą jest Departament Bezpieczen stwa Ruchu 

Drogowego w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego Republiki 

Słowackiej.  

Zwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w/w kraju do polskiego 

porządku prawnego, zadania z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby do 

włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz 

Departamentu Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego) i nakładałyby się na siebie. Dlatego tez  w 

celu uniknięcia w/w zjawiska w pierwszej kolejnos ci nalez ało podjąc  pracę nad projektem 

ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto rej celem byłoby uchylenie 

przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), by zlikwidowac  KRBRD (w tym tez  Wojewo dzkich Rad 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego) i przekazac  kompetencje z zakresu ruchu drogowego 

Departamentowi w Ministerstwie. 

W celu dokładnego wdroz enia modelu funkcjonującego w omawianym pan stwie 

członkowskim niezbędne byłoby wyodrębnienie w polskim ministerstwie włas ciwym ds. 

transportu odpowiedniego departamentu ds. Bezpieczen stwa ruchu drogowego. Z uwagi na 

powyz sze Prezes Rady Ministro w zobowiązany będzie wydac  stosowne zarządzenie 

zmieniające Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 

nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. Zarządzenie zmieniające powinno 

znowelizowac  Załącznik do zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w. Zmiany wymaga 

bowiem §2 pkt 36 wymieniający Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego 

jako jedną z komo rek organizacyjnych wchodzących w skład ministerstwa. W miejsce 

usuniętej komo rki nalez y wo wczas powołac  włas ciwy Departament Bezpieczen stwa Ruchu 

Drogowego. 

Prezes Rady Ministro w wydając zarządzenie zmieniające działa na podstawie art. 39 ust. 5 

ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w (Dz. U. z 2012 r. poz. 392). Wydanie 

zarządzenia zmieniającego powinno byc  dokonane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministro w z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".  
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4.23 Słowenia  

Instytucją wiodącą odpowiedzialną za realizację zadan  w zakresie bezpieczen stwa ruchu 

drogowego jest Publiczna Agencja Republiki Słowenii ds. Bezpieczen stwa Drogowego (Javna 

agencija Republike Slovenije za varnost prometa). Podstawą prawną jej ustanowienia jest: 

„Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, s t. 

49/10 in 73/10)”. Warto ro wniez  zwro cic  uwagę na inny akt prawny, kto ry reguluje 

funkcjonowanie publicznych agencji w Słowenii tj.: „Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 

52/02, 51/04 - EZ-A in 33/11 - ZEKom-C)”.  

Publiczna Agencja Republiki Słowenii ds. Bezpieczen stwa Drogowego składa się z Rady 

Agencji oraz dyrektora. Rada Agencji składa się z przewodniczącego i dziewięciu członko w 

wybranych na podstawie publicznego zaproszenia przedstawicieli organizacji zawodowych i 

społecznych.  

Celem Agencji jest zmniejszenie liczby ofiar s miertelnych wypadko w drogowych. 

Wykonuje ona zadania regulacyjne, rozwojowe, techniczne dotyczące kierowco w i pojazdo w. 

Instytucja wiodąca prowadzi analizy i prace badawcze w zakresie bezpieczen stwa ruchu 

drogowego, prewencji, edukacji i szkolen . Agencja upowaz niona jest ro wniez  do 

przeprowadzenia niezalez nego s ledztwa w sprawie czynniko w i przyczyn wypadko w 

s miertelnych na drogach. Ponadto przygotowuje i realizuje krajowy program bezpieczen stwa 

ruchu drogowego.  

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa 

Publiczna Agencja Republiki Słowenii ds. Bezpieczeństwa Drogowego 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa  

(Uradni list RS, št. 49/10 in 73/10) 
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Tytuł aktu w języku polskim  

Decyzja w sprawie utworzenia Publicznej Agencji Republiki Słowenii ds. Bezpieczeństwa Drogowego 

(Dziennik Urzędowy RS, nr 49/10 i 73/10) 

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia Publicznej Agencji Republiki Słowenii w zakresie 

bezpieczen stwa ruchu drogowego jest art. 1 Decyzji w sprawie utworzenia Publicznej Agencji 

Republiki Słowenii ds. Bezpieczen stwa Drogowego. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 

1. člen 

(1) S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem 

besedilu: agencija). 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Decyzja w sprawie utworzenia Publicznej Agencji Republiki Słowenii ds. Bezpieczeństwa Drogowego   

Artykuł 1 

(1) Na mocy niniejszej decyzji utworzona zostaje Publiczna Agencja Republiki Słowenii ds. 

Bezpieczeństwa Drogowego (w dalszej części zwana agencją). 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Publiczna Agencja RS ds. Bezpieczen stwa Drogowego jest osobą prawną prawa 

publicznego działającą w obszarze bezpieczen stwa drogowego. Została utworzona dnia 1 

wrzes nia 2010 r. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 

Ustanovitev agencije in ustanovitelj 

1. člen 
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(1) S tem sklepom se ustanovi Javna agencija Republike Slovenije za varnost prometa (v nadaljnjem 

besedilu: agencija). 

(2) Ustanovitelj agencije je Republika Slovenija. 

(3) Pravice in obveznosti ustanovitelja izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

vlada). 

Status 

2. člen 

(1) Agencija je pravna oseba javnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi 

z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 56/08 – uradno prečiščeno besedilo, 

57/08 – ZLDUVCP, 58/09 in 36/10; v nadaljnjem besedilu: ZVCP‑1), Zakonom o javnih agencijah 

(Uradni list RS, št. 52/02 in 51/04 – EZ‑A; v nadaljnjem besedilu: ZJA) in s tem sklepom. 

(2) Agencija nastopa v okviru svoje dejavnosti v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun 

ter s tretjimi osebami samostojno sklepa pravne posle. 

(3) Agencija se vpiše v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Decyzja w sprawie utworzenia Publicznej Agencji Republiki Słowenii ds. Bezpieczeństwa Drogowego   

Utworzenie agencji i założyciel 

Artykuł 1 

(1) Na mocy niniejszej decyzji utworzona zostaje Publiczna Agencja Republiki Słowenii ds. 

Bezpieczeństwa Drogowego (w dalszej części zwana agencją). 

(2) Założycielem agencji jest Republika Słowenii. 

(3) Prawa i obowiązki założyciela wykonuje rząd Republiki Słowenii (w dalszej części zwany rządem). 

Status 

Artykuł 2 

(1) Agencja jest osobą prawną prawa publicznego posiadającą prawa, obowiązki i kompetencje 

określone w ustawie o bezpieczeństwie ruchu drogowego (Dziennik Urzędowy RS, nr 56/08 – 

oficjalny tekst jednolity, 57/08 – ZLDUVCP, 58/09 i 36/10; w dalszej części zwanej: UBRD-1), ustawie 
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o agencjach publicznych (Dziennik Urzędowy RS, nr 52/02 i 51/04 – EZ-A; w dalszej części zwanej 

UAP) oraz niniejszej decyzji. 

(2) W ramach swojej działalności agencja występuje w obrocie prawnym w swoim własnym imieniu 

i na swój rachunek, a z osobami trzecimi zawiera transakcje prawne w sposób niezależny. 

(3) Agencja jest wpisana do rejestru sądowego przy Sądzie Rejonowym w Lublanie. 

 

SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład instytucji wiodącej okres lają art. 11 i 12 Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike 

Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, s t. 49/10 in 73/10).  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 

Organi 11. člen 

Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem besedilu: svet) in direktor oziroma direktorica (v 

nadaljnjem besedilu: direktor). 

Sestava sveta 12. člen 

(1) Svet ima predsednika oziroma predsednico (v nadaljnjem besedilu: predsednika), namestnika 

oziroma namestnico predsednika (v nadaljnjem besedilu: namestnika predsednika) in devet članov 

oziroma članic (v nadaljnjem besedilu: članov). 

(2) Šest članov sveta imenuje ustanovitelj neposredno, pet članov pa na podlagi javnega poziva 

izmed predstavnikov uporabnikov, strokovnih organizacij in organizacij civilne družbe. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Decyzja w sprawie utworzenia Publicznej Agencji Republiki Słowenii ds. Bezpieczeństwa Drogowego   

Organy Artykuł 11 

Organami agencji są rada agencji (w dalszej części zwana radą) oraz dyrektor lub dyrektorka (w 

dalszej części zwani dyrektorem). 

Skład rady Artykuł 12 

(1) Rada posiada przewodniczącego lub przewodniczącą (w dalszej części zwanych 

przewodniczącym), zastępcę przewodniczącego lub przewodniczącej (w dalszej części zwanego 
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zastępcą przewodniczącego) i dziewięciu członków lub członkiń (w dalszej części zwanych 

członkami). 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru i podległos ci instytucji wiodącej wynika z Zakon o javnih agencijah 

(Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 - EZ-A in 33/11 - ZEKom-C) oraz Sklep o ustanovitvi Javne 

agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10 in 73/10). Dyrektor 

agencji ponosi odpowiedzialnos c  przed rządem i Ministrem Transportu. Ministerstwo 

włas ciwe ds. transportu przeprowadza kontrolę legalnos ci, efektywnos ci i skutecznos ci pracy 

Agencji.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa (Uradni list RS, št. 49/10 

in 73/10) 

19. člen 

(…) 

(4) Direktor agencije je za svoje delo odgovoren vladi in ministru, pristojnemu za promet. 

2. člen 

 (2) Agencija nastopa v okviru svoje dejavnosti v pravnem prometu v svojem imenu in za svoj račun 

ter s tretjimi osebami samostojno sklepa pravne posle. 

34. člen 

(1) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela agencije opravlja ministrstvo, 

pristojno za promet. 

28. člen  

(1) Agencija se financira iz državnega proračuna in drugih prihodkov. 

(2) Sredstva iz državnega proračuna se zagotavljajo na podlagi pogodbe, sklenjene z ministrstvom, 

pristojnim za promet, na način in pod pogoji, ki so določeni z zakonom, ki ureja izvrševanje 

državnega proračuna, na temelju nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, letnih 

programov in finančnega načrta. 
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Zakon o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02, 51/04 - EZ-A in 33/11 - ZEKom-C) 

21. člen 

(…)Direktor javne agencije, katere ustanovitelj je Republika Slovenija, je za svoje delo odgovoren 

pristojnemu ministru in vladi. (…)  

47. člen  

Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, učinkovito in uspešno rabo sredstev javne agencije 

opravlja računsko sodišče 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Decyzja w sprawie utworzenia Publicznej Agencji Republiki Słowenii ds. Bezpieczeństwa Drogowego   

Art. 19 

(…) 

(4) Dyrektor agencji ponosi odpowiedzialność przed rządem i ministrem właściwym ds. transportu. 

Art.2 

(2) W ramach swojej działalności agencja występuje w obrocie prawnym w swoim własnym imieniu 

i na swój rachunek, a z osobami trzecimi zawiera transakcje prawne w sposób niezależny. 

Art. 34 

(1) Kontrola legalności, efektywności i skuteczności pracy Agencji przeprowadzana jest przez 

ministerstwo właściwe do spraw transportu. 

Art. 28 

(1) Agencja finansowana jest  z budżetu państwa oraz innych dochodów. 

(2) Środki z budżetu państwa będą świadczone na podstawie umowy z Ministerstwem Transportu, 

w sposób i na warunkach ustanowionych przez prawo regulujące wykonanie budżetu państwa na 

podstawie krajowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego, programów rocznych i planu 

finansowego. 

 

Ustawa o agencjach publicznych (Dziennik Urzędowy RS, nr 52/02, 51/04 - EZ-A i 33/11 - ZEKom-C) 

Art. 21 (…) Dyrektor agencji publicznej, której założycielem jest Republika Słowenii, odpowiada za 

swoją pracę przed właściwym ministrem i rządem. (…)  

Art.47  
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Nadzór nad legalnością, odpowiedniością oraz efektywnym i wydajnym wykorzystaniem zasobów 

agencji publicznej sprawuje Trybunał Obrachunkowy. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Agencję reprezentuje dyrektor. Organizuje i zarządza pracą i działalnos cią agencji, wydaje akty 

prawne w poszczego lnych przypadkach, przedstawia propozycje polityki działania i s rodko w, 

proponuje program działalnos ci oraz plan finansowy agencji i raport roczny, przygotowuje 

projekty ogo lnych akto w przyjętych przez radę oraz inne dokumenty istotne dla jej pracy, 

realizuje program i politykę działalnos ci agencji, podpisuje dokumenty i umowy odnoszące się 

do działalnos ci agencji, zapewnia zgodnos c  działalnos ci agencji z prawem, proponuje zwołanie 

posiedzen  rady, sporządza sprawozdania z pracy i działalnos ci agencji, zdaje radzie raport z 

działalnos ci agencji oraz wykonuje inne zadania przewidziane przepisami prawa. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 

Organi 11. člen 

Organa agencije sta svet agencije (v nadaljnjem besedilu: svet) in direktor oziroma direktorica (v 

nadaljnjem besedilu: direktor). 

(…) 

Imenovanje in razrešitev direktorja 

Pristojnosti direktorja 19. člen 

(1) Direktor zastopa in predstavlja agencijo. 

(2) Direktor: 

- organizira in vodi delo ter poslovanje agencije, 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Decyzja w sprawie utworzenia Publicznej Agencji Republiki Słowenii ds. Bezpieczeństwa Drogowego   

Organy Artykuł 11 

Organami agencji są rada agencji (w dalszej części zwana radą) oraz dyrektor lub dyrektorka (w 

dalszej części zwani dyrektorem). 
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 (…) 

Powołanie i odwołanie dyrektora 

Uprawnienia dyrektora Artykuł 19 

(1) Dyrektor reprezentuje agencję. 

(2) Dyrektor: 

- organizuje i zarządza pracą i działalnością agencji, 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Cele, zadania oraz kompetencje agencji zostały okres lone w art. 5, 6, 9 Decyzji w sprawie 

utworzenia Publicznej Agencji Republiki Słowenii ds. Bezpieczen stwa Drogowego.   

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa 

Namen agencije 5. člen 

Agencija je ustanovljena za izvajanje regulatornih, razvojnih, strokovnih in drugih nalog s področja 

voznikov in vozil, analitsko‑raziskovalnih nalog, povezanih z varnostjo cestnega prometa, 

preventive, vzgoje, usposabljanja v cestnem prometu, neodvisnega preiskovanja dejavnikov za 

nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom ter strokovnih nalog za pripravo in izvedbo 

nacionalnega programa varnosti cestnega prometa. 

 

Naloge agencije 6. člen 

(1) Agencija opravlja kot dejavnost v javnem interesu naslednje naloge: 

1.     Naloge, ki jih izvaja agencija na podlagi javnega pooblastila: 

-   izdaja odločb, izbira in pooblaščanje organizacij za opravljanje nalog s področja voznikov in vozil 

ter strokovni nadzor nad njihovim delom, 

-   vodenje in upravljanje zbirk podatkov in evidenc homologiranih vozil, evidenc izdanih potrdil o 

skladnosti, zbirk podatkov in evidenc izdanih dovoljenj s področja dodatnega usposabljanja voznika 

začetnika, register avtošol, evidence o opravljenih preizkusih usposobljenosti članov izpitnih 

komisij, evidenco o opravljenih izpitih in preizkusih usposobljenosti za kontrolorje in vodje 
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tehničnih pregledov, preiskovanja dejavnikov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom, 

vzgojnih in preventivnih akcij, priznanj in nagrad, 

-   naloge s področja ugotavljanja skladnosti vozil. 

2.     Strokovne naloge agencije: 

-   izvajanje izobraževalnih programov s področja voznikov in vozil, 

-   načrtovanje, vodenje in usklajevanje strokovnih nalog s področja varnosti cestnega prometa, 

potrebnih za izvajanje nacionalnega programa varnosti cestnega prometa, ter izvedbenih načrtov, ki 

zahtevajo sodelovanje državnih organov, lokalnih skupnosti, drugih organizacij, civilne družbe in 

strokovnjakov za varnost cestnega prometa (v nadaljnjem besedilu: strokovnjaki), 

-   razvijanje in pospeševanje prometne vzgoje, izdajanje in priprava prometno vzgojnih publikacij in 

drugega gradiva (letaki, plakati, brošure, filmi, spletno gradivo ipd.), razvijanje in izvajanje 

preventivnih programov, kampanj in akcij za varnost cestnega prometa, 

-   strokovna pomoč in sodelovanje s sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni 

ravni. 

3.     Analitsko‑raziskovalne naloge agencije: 

-   priprava analiz in poročil, ocenjevanje stanja varnosti cestnega prometa in sodelovanje pri 

oblikovanju politike na tem področju, 

-   proučevanje, načrtovanje, analiziranje in predlaganje strokovnih podlag za izdelavo nacionalnega 

programa varnosti cestnega prometa ter drugih strateških dokumentov in predpisov s tega 

področja, 

-   organiziranje in opravljanje analitskega in raziskovalnega dela ter izdajanje strokovnih mnenj in 

ekspertiz o varnosti cestnega prometa, pa tudi spodbujanje raziskovalnega dela na tem področju pri 

drugih izvajalcih. 

4.     Druge naloge agencije: 

-   načrtovanje, organizacija in izvajanje neodvisnega raziskovanja dejavnikov za nastanek prometnih 

nesreč s smrtnim izidom, 

-   preverjanje varnosti cestne infrastrukture v vseh fazah načrtovanja in obratovanja le‑te, ki temelji 

na presoji idejne zasnove in projektne dokumentacije ter pregledu obstoječe cestne infrastrukture, 
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-   organiziranje usposabljanja izvajalcev programov usposabljanja, določenih z ZVCP‑1, 

zagotavljanje opravljanja vozniških izpitov ter razvijanje in izvajanje različnih oblik dodatnega 

usposabljanja udeležencev v cestnem prometu, 

-   organiziranje in razvijanje mednarodnega sodelovanja na področjih voznikov in vozil, 

preventivnega, vzgojnega in raziskovalnega dela ter na drugih področjih, pomembnih za varnost 

cestnega prometa, 

-   sodelovanje z raziskovalnimi in vzgojno‑izobraževalnimi zavodi, gospodarskimi organizacijami in 

združenji, državnimi organi, sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v lokalnih skupnostih 

ter s posameznimi znanstvenimi delavci in strokovnjaki, ki delujejo na področjih, pomembnih za 

varnost cestnega prometa, 

-   sodelovanje z nevladnimi in drugimi organizacijami civilne družbe, ki delujejo na področjih, 

pomembnih za varnost cestnega prometa, ter sofinanciranje njihovega delovanja, 

-   podeljevanje priznanj in nagrad na področju preventive, vzgoje in varnosti cestnega prometa, 

-   druge naloge v skladu z ZVCP‑1 in drugimi zakoni. 

(2) Agencija opravlja tudi svetovalne, analitične, raziskovalne, izobraževalne in druge strokovne 

naloge s področja varnosti cestnega prometa kot svojo tržno dejavnost. Za te storitve uporabnikom 

zaračunava plačilo po tarifi. 

(3) Agencija ima pravico, da za opravljanje svojega dela iz zbirk podatkov, katerih upravljavci so 

državni organi, brezplačno pridobiva osebne in druge podatke o imetnikih vozniških dovoljenj, 

kandidatih za voznike motornih vozil, vozilih, prekrških in kaznivih dejanjih voznikov, storjenih v 

cestnem prometu, ter o izrečenih kaznih in ukrepih, neosebne podatke pa tudi iz drugih zbirk 

podatkov. 

(4) Agencija je pri izvajanju nalog samostojna. 

 

9. člen 

Agencija ima pri izvajanju nalog iz prvega odstavka 6. člena in 8. člena tega sklepa javna pooblastila, 

kot jih določa ZVCP‑1. 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

Decyzja w sprawie utworzenia Publicznej Agencji Republiki Słowenii ds. Bezpieczeństwa Drogowego 

Cel agencji Artykuł 5 

Agencja została utworzona w celu realizacji zadań regulacyjnych, rozwojowych, eksperckich i innych 

zadań w odniesieniu do kierowców i pojazdów, zadań analityczno-badawczych związanych z 

bezpieczeństwem ruchu drogowego, prewencją, kształceniem, szkoleniem z zakresu ruchu 

drogowego, niezależnym badaniem czynników wpływających na występowanie wypadków 

drogowych ze skutkiem śmiertelnym oraz zadań eksperckich z zakresu opracowania i wdrożenia 

narodowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

   

Zadania agencji Artykuł 6 

(1) W ramach działalności w interesie publicznym Agencja realizuje następujące zadania: 

1.     Zadania realizowane przez Agencję w oparciu o uprawnienia publiczne: 

-   wydawanie decyzji, wybór i wydawanie zezwoleń organizacjom na realizację zadań związanych z 

kierowcami i pojazdami oraz nadzór merytoryczny nad ich działalnością, 

-   administracja i zarządzanie bazami danych i ewidencjami homologowanych pojazdów, ewidencji 

wydanych deklaracji zgodności, bazami danych i ewidencjami wydanych zezwoleń w zakresie 

dodatkowego szkolenia dla początkujących kierowców, rejestru szkół nauki jazdy, ewidencji 

zaliczonych testów kwalifikacyjnych członków komisji egzaminacyjnych, ewidencji zaliczonych 

egzaminów i testów kwalifikacyjnych inspektorów i kierowników przeglądów technicznych, badanie 

przyczyn występowania wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, akcje edukacyjne i 

prewencyjne, wyróżnienia i nagrody, 

-   zadania w zakresie oceny zgodności pojazdów. 

2.     Merytoryczne zadania agencji: 

-   realizacja programów szkoleniowych obejmujących kierowców i pojazdy, 

-   planowanie, zarządzanie i koordynacja zadań merytorycznych z zakresu bezpieczeństwa ruchu 

drogowego niezbędnych dla realizacji narodowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego 

oraz planów wdrożeniowych wymagających współpracy ze strony instytucji państwowych, 

samorządów lokalnych, innych organizacji, społeczeństwa obywatelskiego i ekspertów z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego (w dalszej części zwanych ekspertami, 
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-   rozwój i promocja działań szkoleniowych w zakresie ruchu drogowego, wydawanie i 

opracowywanie publikacji szkoleniowych dotyczących ruchu drogowego i innych materiałów 

(ulotek, plakatów, broszur, filmów, materiały internetowe, itp.), opracowywanie i wdrażanie 

programów, kampanii i akcji prewencyjnych na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

-   wsparcie merytoryczne i współpraca z radami w zakresie prewencji i szkoleń z zakresu 

bezpieczeństwa ruchu drogowego na poziomie lokalnym. 

3.     Zadania analityczno-badawcze agencji: 

-   przygotowywanie analizy i raportów, ocenianie stanu bezpieczeństwa drogowego i uczestniczenie 

w procesie kształtowania polityki w tym zakresie, 

-   badanie, opracowywanie, analizowanie i proponowanie merytorycznych podstaw do realizacji 

narodowego programu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz innych dokumentów o strategicznym 

znaczeniu i przepisów w tym obszarze, 

-   organizowanie i prowadzenie działalności analitycznej i badawczej oraz wydawanie fachowych 

opinii i ekspertyz dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także promowanie działalności 

badawczej w tym zakresie wśród innych wykonawców. 

4.     Pozostałe zadania agencji: 

-   planowanie, organizacja i prowadzenie niezależnych badań przyczyn wypadków drogowych ze 

skutkiem śmiertelnym, 

-   kontrola bezpieczeństwa infrastruktury drogowej we wszystkich fazach jej planowania i 

eksploatacji opierająca się na ocenie projektu koncepcyjnego i dokumentacji projektowej oraz 

sprawdzanie istniejącej infrastruktury drogowej, 

-   organizowanie szkoleń dla operatorów programów szkoleniowych oferowanych przez UBRD-1, 

zapewnianie przeprowadzania egzaminów na prawo jazdy oraz opracowywanie i realizacja różnych 

form dodatkowych szkoleń dla uczestników ruchu drogowego, 

-   organizacja i rozwój międzynarodowej współpracy w odniesieniu do kierowców i pojazdów, 

działalność prewencyjna, szkoleniowa i badawcza oraz w innych obszarach istotnych z punktu 

widzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

-   współpraca z instytucjami badawczymi i szkoleniowo-edukacyjnymi, organizacjami i 

stowarzyszeniami biznesowymi, organami państwowymi, radami ds. prewencji i edukacji w zakresie 
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ruchu drogowego w samorządach lokalnych oraz z poszczególnymi pracownikami naukowymi i 

ekspertami działającymi w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, 

-   współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi organizacjami społeczeństwa 

obywatelskiego działającymi w dziedzinach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego oraz 

współfinansowanie ich działalności, 

-   przyznawanie wyróżnień i nagród w zakresie prewencji, edukacji i bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, 

-   pozostałe zadania realizowane zgodnie z UBRD-1 i innymi przepisami. 

(2) Agencja realizuje także zadania doradcze, analityczne, badawcze, szkoleniowe i inne zadania 

merytoryczne w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach swojej działalności 

marketingowej. Za te usługi pobiera od użytkowników opłatę według cennika. 

(3) W ramach prowadzonej przez siebie działalności Agencja ma prawo wykorzystywać bazy danych, 

których operatorami są organy państwowe, obejmujące bezpłatnie pozyskane dane osobowe i inne 

informacje dotyczące posiadaczy praw jazdy, kandydatów na kierowców pojazdów mechanicznych, 

pojazdów, popełnionych w ruchu drogowym przez kierowców wykroczeń i przestępstw, a także 

nałożonych sankcji i środków administracyjnych, a także informacje osobowe pochodzące z innych 

baz danych. 

(4) Agencja realizuje swoje zadania w sposób niezależny. 

 

Artykuł 9 

Przy realizowaniu zadań, o których mowa w punkcie 1 ust. 6 i 8 niniejszej decyzji, Agencja korzysta 

ze swoich uprawnień publicznych określonych w UBRD-1. 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Jak wskazano powyz ej w Słowenii instytucją wiodącą jest Publiczna Agencja Republiki 

Słowenii ds. Bezpieczen stwa Drogowego, podległa bezpos rednio pod włas ciwego ministra i 

rząd.  

Odpowiednikiem instytucji wiodącej w polskim porządku prawnym jest Pan stwowa osoba 

prawna, zatem celem kompleksowej implementacji instytucji wiodącej występującej w 
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Słowenii do polskiego porządku prawnego niezbędne byłoby przeprowadzenie stosownego 

procesu ustawodawczego oraz dokonanie zmian w prawie wewnętrznym.  

W pierwszej kolejnos ci nalez ałoby podjąc  pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy - 

Prawo o ruchu drogowym i utworzeniu Agencji Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, kto rej 

celem byłoby uchylenie przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), by zlikwidowac  KRBRD(w tym tez  

Wojewo dzkich Rad Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego) i utworzyc  nowy podmiot, kto ry 

zyskałby status pan stwowej osoby prawnej. 

Nadto niezbędnym byłoby wydanie szeregu akto w wykonawczych do wskazanej ustawy. 

Nalez y zaliczyc  do nich m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministro w w sprawie nadania 

statutu Agencji Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, czy tez  rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministro w w sprawie szczego łowych zasad gospodarki finansowej Agencji Bezpieczen stwa 

Ruchu Drogowego. 

Implementacja wzorca słowen skiego pociągałaby ro wniez  szereg zmian na poziomie prawa 

wewnętrznego m.in. zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 stycznia 2014 

r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, 

zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie 

ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a przede 

wszystkim zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 w sprawie 

nadania statutu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
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4.24 Szwecja  

Zgodnie z raportem WHO Global status report on road safety 2013 (stan prawny na 2011 r.) 

instytucjami wiodącymi z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego są: Agencja Transportu 

oraz Administracja Transportu. Analiza materiało w z ro dłowych przeprowadzona przez 

wykonawcy ekspertyzy potwierdziła, iz  stan prawny w tym zakresie nie uległ zmianom i  

instytucjami wiodącymi nadal są w/w organy.   

Postawą funkcjonowania Agencji Transportu jest Rozporządzenie (2008:1300) z instrukcją 

dla Agencji Transportu, zas  podstawą funkcjonowania  Administracji Transportu jest 

Rozporządzenie (2010:185) z instrukcją dla Administracji Transportu. Obie jednostki 

bezpos rednio podlegają pod Ministerstwo Przemysłu, a ich gło wnym zadaniem jest 

wspo łpraca w zakresie prowadzenia polityki na rzecz bezpieczen stwa ruchu drogowego. W 

celu wypełniania swoich zadan  jednostki te m.in. sprawują nadzo r nad szeroko pojętym 

systemem komunikacji oraz opracowują, zarządzają  oraz stosują metody i modele analiz 

socjoekonomicznych w zakresie transportu. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Agencja Transportu, Administracja Transportu 

Transportstyrelsen, Trafikverket 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym  Agencję Transportu jest Rozporządzenie (2008:1300) z 

instrukcją dla Agencji Transportu, aktem prawnym ustanawiającym Administrację Transportu 

jest  Rozporządzenie (2010:185) z instrukcją dla Administracji Transportu.  

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen 

Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

Rozporządzenie (2008:1300) z instrukcją dla Agencji Transportu 
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Rozporządzenie (2010:185) z instrukcją dla Administracji Transportu 

 

PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Podstawą prawną ustanowienia Agencji Transportu jest § 1 Rozporządzenia (2008:1300) z 

instrukcją dla Agencji Transportu, zas  podstawą prawną ustanawiającą Administrację 

Transportu jest §1 Rozporządzenia (2010:185) z instrukcją dla Administracji Transportu. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

[Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen] 

1 § (…) 

Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt 

inriktas på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert 

transportsystem. Förordning (2010:182). 

 

[Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket] 

1 § (…) 

Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Förordning (2011:1131). 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Rozporządzenie (2008:1300) z instrukcją dla Agencji Transportu 

1 § (…) 

Agencja Transportu będzie działać na rzecz osiągnięcia celów polityki transportowej. Działalność ta 

będzie w szczególności skoncentrowana na wspieraniu międzynarodowo konkurencyjnego, 

przyjaznego środowisku i bezpiecznego systemu transportowego. Rozporządzenie (2010:182). 

 

Rozporządzenie (2010:185) z instrukcją dla Administracji Transportu 

1 § (…) 

Administracja Transportu będzie działać na rzecz osiągnięcia celów polityki transportowej. 

Rozporządzenie (2011:1131). 
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STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Obie omawiane w Szwecji instytucje posiadają status agencji rządowej o czym stanowi § 1 

Rozporządzenia (2008:1300) z instrukcją dla Agencji Transportu oraz §1 Rozporządzenia 

(2010:185) z instrukcją dla Administracji Transportu. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

[Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen] 

1 § Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn 

inom transportområdet. 

 

[Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket] 

1 § Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den 

långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för 

byggande och drift av statliga vägar och järnvägar 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

[Rozporządzenie (2008:1300) z instrukcją dla Agencji Transportu] 

1 § Głównym zadaniem Agencji Transportu jest odpowiadanie za wydawanie regulacji, procedury 

wydawania zezwoleń i nadzór w zakresie transportu. 

 

[Rozporządzenie (2010:185) z instrukcją dla Administracji Transportu] 

1 § Wychodząc z perspektywy obejmującej różne rodzaje transportu Administracja Transportu 

będzie odpowiadała za długoterminowe planowanie infrastrukturalne dla ruchu drogowego, ruchu 

kolejowego, żeglugi morskiej i żeglugi powietrznej oraz za budowę i eksploatację dróg państwowych 

i kolei. 

 

SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład instytucji wiodącej został ustanowiony w §15 i §16 Rozporządzenia (2008:1300) z 

instrukcją dla Agencji Transportu oraz w §14 i §15 Rozporządzenia (2010:185) z instrukcją dla 

Administracji Transportu. 
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

[Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen] 

15 § Transportstyrelsen leds av en styrelse. Förordning (2010:182). 

16 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst nio ledamöter. Förordning (2010:182). 

 

[Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket] 

14 § Trafikverket leds av en styrelse. 

15 § Styrelsen ska bestå av lägst fem och högst tio ledamöter. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

[Rozporządzenie (2008:1300) z instrukcją dla Agencji Transportu] 

15 § Agencją Transportu kieruje zarząd.  

16 § Zarząd będzie składał się z co najmniej pięciu i co najwyżej dziewięciu członków. 

 

[Rozporządzenie (2010:185) z instrukcją dla Administracji Transportu] 

14 § Administracją Transportu kieruje zarząd. 

15 § Zarząd będzie składał się z co najmniej pięciu i co najwyżej dziesięciu członków.. 

 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Zaro wno Agencja Transportu jak i Szwedzka Administracja transportu to agencje rządowe 

podległe bezpos rednio pod Ministerstwo Przemysłu co wynika z decyzji budz etowych  m.in. z 

pkt 1 Decyzji rządu III 9 – Zatwierdzony plan wydatko w na rok budz etowy 2014 r. dotyczący 

Agencji Transportu w ramach kategorii wydatko w 22 Komunikacja i pkt 1.4 Decyzji rządu III 6 

-  Zatwierdzony plan wydatko w na rok budz etowy 2014 r. dotyczący Administracji Transportu 

w ramach kategorii wydatko w 22 Komunikacja.  

Wynika tez  z faktu jaki organ wydał rozporządzenie - Rozporządzenie (2008: 1300) z 

instrukcją dla Agencji Transportu SFS nr: 2008: 1300 Department/instytucja: Ministerstwo 

Przemysłu (Fo rordning (2008:1300) med instruktion fo r Transportstyrelsen: SFS nr: 

2008:1300Departement/myndighet: Na ringsdepartementet)  
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Transportstyrelsen ska redovisa underlag inför tertialdialoger med Regeringskansliet 

(Näringsdepartementet). Underlagen ska utformas i samråd med, och redovisas till, 

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast. [Regeringsbeslut III 9 Regleringsbrev för 

budgetåret 2014 avseende Transportstyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer] 

Trafikverket ska redovisa underlag inför tertialdialoger med Regeringskansliet 

(Näringsdepartementet). Underlagen ska utformas i samråd med, och redovisas till, 

Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 24 februari 2014, den 22 maj 2014 samt den 

22 september 2014. [Regeringsbeslut III 6 Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende 

Trafikverket inom utgiftsområde 22 Kommunikationer] 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Przed prowadzonymi co trzy miesiące rozmowami z rządem (Ministerstwem Przemysłu) Agencja 

Transportu będzie przedkładać podstawową dokumentację. Dokumentacja będzie opracowywana 

w porozumieniu z i przekazywana ostatecznie rządowi (Ministerstwu Przemysłu) [Decyzja rządu III 9 

Zatwierdzony plan wydatków na rok budżetowy 2014 r. dotyczący Agencji Transportu w ramach 

kategorii wydatków 22 Komunikacja] 

Przed prowadzonymi co trzy miesiące rozmowami z rządem (Ministerstwem Przemysłu) 

Administracja Transportu będzie przedkładać podstawową dokumentację. Dokumentacja będzie 

opracowywana w porozumieniu z i przekazywana rządowi (Ministerstwu Przemysłu) najpóźniej 24 

lutego 2014 r., 22 maja 2014 r. i 22 września 2014 r. [Decyzja rządu III 6 Zatwierdzony plan 

wydatków na rok budżetowy 2014 r. dotyczący Administracji Transportu w ramach kategorii 

wydatków 22 Komunikacja] 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Działania obu instytucji kierowane są przez zarząd zas  funkcję kierownika pełni Dyrektor 

Generalny, o czym stanowią §15 i § 17 Rozporządzenia (2008:1300) z instrukcją dla Agencji 

Transportu oraz §14 i §17 Rozporządzenia (2010:185) z instrukcją dla Administracji 

Transportu. 
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

[Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen] 

15 § Transportstyrelsen leds av en styrelse. Förordning (2010:182). 

17 § Generaldirektören är myndighetschef. 

[Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket] 

14 § Trafikverket leds av en styrelse. 

17 § Generaldirektören är myndighetschef. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

15 § Agencją Transportu kieruje zarząd.  

17 § Szefem jednostki jest dyrektor generalny. [Rozporządzenie (2010: 185) o instrukcje 

Administracji Szwedzki Transportu] 

14 § Administracją Transportu kieruje zarząd. 

17 § Szefem jednostki jest dyrektor generalny. 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji  Agencji Transportu został uregulowany w §1,2,3,5,6 Rozporządzenia 

(2008:1300) z instrukcją dla Agencji Transportu, zas  zakres kompetencji Administracji 

Transportu w §1,2,4,6 Rozporządzenia (2010:185) z instrukcją dla Administracji Transportu. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

[Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen] 

1 § Transportstyrelsen har till huvuduppgift att svara för regelgivning, tillståndsprövning och tillsyn 

inom transportområdet. 

Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Verksamheten ska särskilt 

inriktas på att bidra till ett internationellt konkurrenskraftigt, miljöanpassat och säkert 

transportsystem. Förordning (2010:182). 

2 § Transportstyrelsens tillsyn ska, i enlighet med de föreskrifter som gäller för varje område, utövas 

1. över järnvägs-, tunnelbane- och spårvägssystemen, 

2. över den civila sjöfarten, särskilt sjösäkerheten, sjöfartsskyddet och hamnskyddet, 
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3. över den civila luftfarten, särskilt flygsäkerheten och luftfartsskyddet, och 

4. inom vägtransportsystemet. 

3 § Transportstyrelsen ska särskilt ansvara för frågor om 

1. krav på infrastruktur, fordon, fartyg och luftfartyg, 

2. kompetenskrav och behörigheter, 

3. krav på infrastrukturförvaltare, trafikorganisatörer och trafikföretag, 

4. trafikregler, nyttjande av infrastruktur, anläggningar och service, 

5. villkor för marknadstillträde och konkurrensvillkor, och 

6. villkor för resenärer och de som köper godstransporttjänster. Förordning (2012:792). 

 

[Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket] 

1 § Trafikverket ska med utgångspunkt i ett trafikslagsövergripande perspektiv ansvara för den 

långsiktiga infrastrukturplaneringen för vägtrafik, järnvägstrafik, sjöfart och luftfart samt för 

byggande och drift av statliga vägar och järnvägar. 

Trafikverket ska verka för en grundläggande tillgänglighet i den interregionala kollektivtrafiken. 

Trafikverket ska med utgångspunkt i ett samhällsbyggnadsperspektiv skapa förutsättningar för ett 

samhällsekonomiskt effektivt, internationellt konkurrenskraftigt och långsiktigt hållbart 

transportsystem. 

Trafikverket ska verka för att de transportpolitiska målen uppnås. Förordning (2011:1131). 

2 § Trafikverket ska 

1. svara för frågor om väganordningars tekniska utförande, 

2. inhämta och sammanställa uppgifter från samtliga infrastrukturförvaltare för att beskriva det 

samlade svenska järnvägsnätet, 

3. inhämta och sprida kunskap och information om tillgänglighet, framkomlighet, miljö, hälsa och 

säkerhet inom sitt ansvarsområde, 

4. utveckla, förvalta och tillämpa metoder och modeller för samhällsekonomiska analyser inom 

transportområdet, inklusive efterkalkylering och successiv kalkylering, 

5. ta fram och tillhandahålla aktuella trafikprognoser, 

6. genomföra djupstudier av samtliga vägtrafikolyckor som har medfört att någon har avlidit, 

7. svara för forskning och innovation som motiveras av myndighetens uppgifter, 
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8. följa, dokumentera och på regeringens uppdrag finansiera forskning och innovation inom 

transportområdet, 

(…)12. verka för kollektivtrafikens utveckling, till exempel genom att ge de regionala 

kollektivtrafikmyndigheterna råd och stöd i fråga om utformningen av de trafikförsörjningsprogram 

som avses i 2 kap. 8 § lagen (2010:1065) om kollektivtrafik, 

(…) 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

[Rozporządzenie (2008:1300) z instrukcją dla Agencji Transportu] 

1 § Głównym zadaniem Agencji Transportu jest odpowiadanie za wydawanie regulacji, procedury 

wydawania zezwoleń i nadzór w zakresie transportu. 

Agencja Transportu będzie działać na rzecz osiągnięcia celów polityki transportowej. Działalność ta 

będzie w szczególności skoncentrowana na wspieraniu międzynarodowo konkurencyjnego, 

przyjaznego środowisku i bezpiecznego systemu transportowego.  

2 § Zgodnie z przepisami obowiązującymi w poszczególnych obszarach Agencja Transportu będzie 

sprawować nadzór  

1. nad systemem kolei, metra i tramwajów, 

2. nad cywilną żeglugą morską, w szczególności zdolnością żeglugową, bezpieczeństwem żeglugi i 

bezpieczeństwem portów, 

3. nad  lotnictwem cywilnym, w szczególności zdatnością do lotu i bezpieczeństwem żeglugi 

powietrznej, oraz 

4. w systemie transportu drogowego.  

3 § Agencja Transportu będzie w szczególności odpowiadać za sprawy dotyczące 

1. wymagań wobec infrastruktury, pojazdów, statków i statków powietrznych, 

2. wymagań kompetencyjnych i zezwoleń, 

3. wymagań wobec zarządców infrastruktury, organizatorów transportu i przedsiębiorstw 

transportowych, 

4. przepisów transportowych, wykorzystania infrastruktury, instalacji i usług, 

5. warunków dostępu do rynku i zasad konkurencji, oraz 

6. warunków dla podróżnych i korzystających z usług transportu towarowego. 
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[Rozporządzenie (2010:185) z instrukcją dla Administracji Transportu] 

1 § Wychodząc z perspektywy obejmującej różne rodzaje transportu Administracja Transportu 

będzie odpowiadała za długoterminowe planowanie infrastrukturalne dla ruchu drogowego, ruchu 

kolejowego, żeglugi morskiej i żeglugi powietrznej oraz za budowę i eksploatację dróg państwowych 

i kolei. 

Administracja Transportu będzie działać na rzecz podstawowej dostępności międzyregionalnych 

środków komunikacji zbiorowej. 

Wychodząc z perspektywy struktury społecznej Administracja Transportu będzie opracowywać 

założenia efektywnego dla gospodarki narodowej, międzynarodowo konkurencyjnego i 

długoterminowo zrównoważonego systemu transportowego. 

Administracja Transportu będzie działać na rzecz osiągnięcia celów polityki transportowej.  

2 § Administracja Transportu będzie 

1. odpowiadać za kwestie związane z technicznym wykonaniem urządzeń rogowych, 

3. zbierać i przekazywać wiedzę i informacje na temat dostępności, przejezdności, środowiska, 

zdrowia i bezpieczeństwa w zakresie swoich kompetencji, 

4. opracowywać, zarządzać i stosować metody i modele analiz socjoekonomicznych w zakresie 

transportu, włączając w to dodatkowe i późniejsze wyliczenia, 

5. opracowywać i przekazywać aktualne prognozy dotyczące transportu, 

6. przeprowadzać dogłębne analizy wszystkich wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym, 

7. odpowiadać za badania naukowe i innowacje uzasadnione zadaniami jednostki, 

8. nadzorować, dokumentować i finansować w imieniu rządu badania i innowacje w zakresie 

transportu, 

(…) 12. działać na rzecz rozwoju transportu zbiorowego, na przykład poprzez doradzanie 

regionalnym zarządom transportu publicznego i wspieranie opracowywania programów 

zapewnienia transportu, o których mowa w rozdziale 2 § 8 ustawy (2010:1065) o transporcie 

zbiorowym, 

(…) 
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MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Jak wskazano powyz ej w Szwecji instytucjami wiodącymi są Agencja Transportu oraz 

Administracja Transportu podległe bezpos rednio pod Ministerstwo Przemysłu.   

Odpowiednikiem instytucji wiodącej w polskim porządku prawnym jest Pan stwowa 

osoba prawna, zatem celem kompleksowej implementacji instytucji wiodącej występującej w 

Szwecji do polskiego porządku prawnego niezbędne byłoby przeprowadzenie stosownego 

procesu ustawodawczego oraz dokonanie zmian w prawie wewnętrznym.  

W pierwszej kolejnos ci nalez ałoby podjąc  pracę nad projektem ustawy o zmianie 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym i utworzeniu Agencji Transportu oraz Administracji 

Transportu, kto rej celem byłoby uchylenie przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), by zlikwidowac  

KRBRD (w tym tez  Wojewo dzkich Rad Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego) i utworzyc  nowe  

podmioty, kto re zyskałby status pan stwowej osoby prawnej. 

Nadto niezbędnym byłoby wydanie szeregu akto w wykonawczych do wskazanej 

ustawy. Nalez y zaliczyc  do nich m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministro w w sprawie 

nadania statutu Agencji Transportu i Administracji Transportu, czy tez  rozporządzenie Prezesa 

Rady Ministro w w sprawie szczego łowych zasad gospodarki finansowej Agencji Transportu i 

Administracji transportu. 

Implementacja wzorca ze Szwecji pociągałaby ro wniez  szereg zmian na poziomie 

prawa wewnętrznego m.in. zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 

stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju, zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w 

sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a 

przede wszystkim zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 w 

sprawie nadania statutu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
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4.25 Węgry  

W przygotowanym przez World Health Organization dokumencie pt. Global Status 

Report on Road Safety 2013 została zawarta informacja, iz  w pan stwie węgierskim nie ma 

instytucji wiodącej, kto rej działalnos c  byłaby związana z szeroko rozumianym 

bezpieczen stwem ruchu drogowego. Wykonawca niniejszej ekspertyzy przychyla się jednak do 

stanowiska Ambasady Węgier w Warszawie (wyraz onego po skierowaniu do tej instytucji 

stosownego zapytania) zgodnie z kto rym jako instytucję wiodącą nalez y uznac  Nemzeti 

Ko zlekede si Hato sa g.  

W oparciu o dane zawarte na stronie internetowej węgierskiego Krajowego Urzędu 

Transportu12 moz na okres lic  misję tej instytucji dotyczącą bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

Wspomnianą misją jest  zrealizowanie -poprzez działania administracyjne - wymogo w 

ustanowionych przez politykę transportową UE. Nadrzędnym celem jest przyczynienie się do 

poprawy wydajnos ci i bezpieczen stwa ruchu drogowego oraz całej infrastruktury 

transportowej. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Nemzeti Közlekedési Hatóságról  

Narodowy Urząd Komunikacji 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą Rozporządzenie rządu nr 263/2006. (XII. 

20.) o Narodowym Urzędzie Komunikacji. 

 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

263/2006. (XII. 20.) Korm. Rendelet a Nemzeti Közlekedési Hatóságról 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

 Rozporządzenie rządu nr 263/2006. (XII. 20.) o Narodowym Urzędzie Komunikacji 

                                                                    
12 http://www.nkh.gov.hu/a-hatosagrol (dostęp: 18.12.2014 r.) 
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PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Organ został ustanowiony na mocy 1 § Rozporządzenia rządu nr 263/2006. (XII. 20.) o 

Narodowym Urzędzie Komunikacji. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

 1. §1 A Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a közlekedésért felelős miniszter 

irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

1. §1 Narodowy Urząd Komunikacji (zwany dalej: Urzędem) jest centralnym organem budżetowym, 

który działa jako urząd centralny i podlega nadzorowi ministra odpowiedzialnego za komunikację.  

  

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Status i forma prawna wynika z 1 § Rozporządzenia rządu nr 263/2006. (XII. 20.) o 

Narodowym Urzędzie Komunikacji, kto ry stanowi o tym, iz  jest to urząd centralny, czyli 

pan stwowa jednostka organizacyjna.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

 1. §1 A Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a közlekedésért felelős miniszter 

irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

1. §1 Narodowy Urząd Komunikacji (zwany dalej: Urzędem) jest centralnym organem budżetowym, 

który działa jako urząd centralny i podlega nadzorowi ministra odpowiedzialnego za komunikację.  

  

SKŁAD INSTYTUCJI 

Skład instytucji wiodącej wynika z  § 2  Rozporządzenia rządu nr 263/2006. (XII. 20.) o 

Narodowym Urzędzie Komunikacji. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 
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2. § (1) - 

(2) A Hatóság élén elnök áll. 

(3) A Hatóság a feladatait a - jogi személyiséggel nem rendelkező - központi szerve és különös 

hatáskörű országos illetékességű elsőfokú szervei (a továbbiakban: Hatóság elsőfokú szerve) útján 

látja el. 

(4) A Hatóság központi szerve a Központ, amelyet a Hatóság elnöke közvetlenül vezet. 

(5) A Hatóság elsőfokú szervei 

a) a Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal, amelyet a közúti gépjármű-közlekedési elnök-helyettes 

vezet, 

b) az Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatal, amelyet az útügyi, vasúti és hajózási elnök-helyettes vezet, 

c) a Légügyi Hivatal, amelyet a légügyi elnök-helyettes vezet. 

(6) A Központ és a Hatóság első fokú szervei országos illetékességgel járnak el, székhelyük Budapest. 

(7) A Hatóság első fokú szervei közigazgatási hatósági hatáskörüket önállóan gyakorolják. A Hatóság 

első fokú szervének vezetője (elnök-helyettes) gyakorolja a Hatóság első fokú szervéhez telepített 

hatáskört és eljár az első fokú szerv nevében a közigazgatási hatósági eljárásokban. 

(8)5 A Hatóság elnöke vagy más kormánytisztviselője a Hatóság első fokú szervének vezetőjét vagy 

ügyintézőjét az első fokú közigazgatási hatósági eljárásban nem utasíthatja. 

(9) A Hatóság első fokú szerve által hozott döntés elleni fellebbezést másodfokon - ha e rendelet 

másként nem rendelkezik - a Központ bírálja el. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

 2. § (1) - 

(2) Na czele Urzędu stoi prezes.  

(3) Urząd wykonuje swoje zadania przez – nie posiadający osobowości prawnej - organ centralny 

oraz właściwe krajowe organy pierwszej instancji o szczególnych kompetencjach (zwane dalej: 

organami pierwszej instancji). 

(4) Centralnym organem Urzędu jest Centrala, kierowana bezpośrednio przez prezesa Urzędu.  

(5) Organy pierwszej instancji 

a) Urząd Ruchu Drogowego Pojazdów Silnikowych [Közúti Gépjármű-közlekedési Hivatal], kierowany 

przez zastępcę prezesa ds. ruchu drogowego pojazdów silnikowych,  
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b) Urząd ds. Dróg, Kolei i Żeglugi, kierowany przez zastępcę prezesa ds. dróg, kolei i żeglugi,  

c) Urząd ds. Lotnictwa kierowany przez zastępcę prezesa ds. lotnictwa.  

(6) Centrala oraz organy pierwszej instancji mają właściwość o zasięgu krajowym, ich siedziba 

znajduje się w Budapeszcie.  

(7) Organy pierwszej instancji wykonują swoje kompetencje urzędu administracji publicznej 

samodzielnie. Szef organu pierwszej instancji (zastępca prezesa) wykonuje kompetencje przypisane 

organowi pierwszej instancji Urzędu i występuje w imieniu organu pierwszej instancji w urzędowych 

postępowaniach administracyjnych.  

(8)5 Prezes Urzędu lub inny urzędnik państwowy nie może instruować  prezesa ani innego 

pracownika administracyjnego organu pierwszej instancji Urzędu w urzędowym postępowaniu 

administracyjnym pierwszej instancji.  

(9) Odwołanie od decyzji wydanej przez organ pierwszej instancji Urzędu rozpatruje w drugiej 

instancji – jeżeli niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej – Centrala. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru/podległos ci instytucji wiodącej wynika z Rozporządzenia rządu nr 263/2006. 

(XII. 20.) o Narodowym Urzędzie Komunikacji, kto ry stanowi o tym, iz  organ ten podlega 

bezpos rednio pod ministra odpowiedzialnego za komunikację.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

§1 A Nemzeti Közlekedési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság) a közlekedésért felelős miniszter 

irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

1. §1 Narodowy Urząd Komunikacji (zwany dalej: Urzędem) jest centralnym organem budżetowym, 

który działa jako urząd centralny i podlega nadzorowi ministra odpowiedzialnego za komunikację.   

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Urząd kierowany jest przez prezesa. Stanowi o tym 2 § (2), Rozporządzenia rządu nr 

263/2006. (XII. 20.) o Narodowym Urzędzie Komunikacji.  
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

2. § 

(2) 4 A Hatóság élén elnök áll 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

2. §  

(2) 4 Na czele Urzędu stoi prezes. 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Kompetencje, zadania oraz funkcje związane z bezpieczen stwem ruchu drogowego  instytucji 

wiodącej okres la §4 (2) rozporządzenia rządu nr 263/2006. (XII. 20.) o Narodowym Urzędzie 

Komunikacji oraz  §1 ustawy I z 1988 roku o ruchu drogowym. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

4, § (2) 

j) a közúti biztonsági auditori képzés és továbbképzés engedélyezése, az engedéllyel rendelkező 

szervezetek nyilvántartásának vezetése, a közúti biztonsági auditori képzési tanterv jóváhagyása, a 

képzési engedéllyel rendelkező szervezetek ellenőrzése, 

 

1988. évi I. törvény a közúti közlekedésről1 

1. § A törvény célja, hogy a közúti közlekedés alapvető feltételeinek, az abban résztvevő személyek 

és szervezetek jogainak és kötelezettségeinek a meghatározásával elősegítse a közúti személy- és 

áruszállítási szükségletek kielégítését, a közlekedésbiztonsági és környezetvédelmi 

követelményeknek megfelelő korszerű járműállomány és közúthálózat kialakítását, működését, a 

közutak védelmét. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

4, § (2) 
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j) wydawanie licencji na szkolenie i doszkalanie audytorów bezpieczeństwa ruchu, prowadzenie 

ewidencji podmiotów posiadających licencje, zatwierdzanie programu nauczania szkolenia 

audytorów bezpieczeństwa ruchu, kontrola podmiotów posiadających licencje na szkolenie.  

Ustawa I z 1988 roku o ruchu drogowym 

1. § Celem ustawy jest określenie podstawowych warunków ruchu drogowego oraz praw i 

obowiązków uczestniczących w nim osób i podmiotów w celu zaspokojenia potrzeb drogowego 

transportu osób i towarów, rozwoju i funkcjonowania nowoczesnego taboru i sieci dróg publicznych 

odpowiadających wymogom bezpieczeństwa ruchu i ochrony środowiska oraz w celu ochrony dróg 

publicznych.   

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

  Jak wskazano powyz ej w pan stwie węgierskim instytucją wiodącą jest Narodowy 

Urząd Komunikacji. Jest to jednostka budz etowa, kto ra działa pod kierunkiem ministra 

włas ciwego do spraw transportu.  

Odpowiednikiem instytucji wiodącej w polskim porządku prawnym jest Pan stwowa 

osoba prawna, zatem celem kompleksowej implementacji instytucji wiodącej występującej na 

Węgrzech do polskiego porządku prawnego niezbędne byłoby przeprowadzenie stosownego 

procesu ustawodawczego oraz dokonanie zmian w prawie wewnętrznym.  

W pierwszej kolejnos ci nalez ałoby podjąc  pracę nad projektem ustawy o zmianie 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym i utworzeniu Agencji Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, 

kto rej celem byłoby uchylenie przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - 

Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), by zlikwidowac  KRBRD i 

utworzyc  nowy podmiot, kto ry zyskałby status pan stwowej osoby prawnej. 

Nadto niezbędnym byłoby wydanie szeregu akto w wykonawczych do wskazanej 

ustawy. Nalez y zaliczyc  do nich m.in. rozporządzenie Prezesa Rady Ministro w w sprawie 

nadania statutu Narodowego Urzędu Komunikacji, czy tez  rozporządzenie Prezesa Rady 

Ministro w w sprawie szczego łowych zasad gospodarki finansowej Narodowego Urzędu 

Komunikacji. 

Implementacja wzorca węgierskiego pociągałaby ro wniez  szereg zmian na poziomie 

prawa wewnętrznego m.in. zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 
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stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju, zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 2014 r. w 

sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, a 

przede wszystkim zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 w 

sprawie nadania statutu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. 
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4.26 Wielka Brytania  

Instytucją wiodącą w Wielkiej Brytanii jest Ministerstwo Transportu, kto re zostało 

ustanowione na mocy Ministry of Transport Act, 1919 (1919 Chapter 50 9 and 10 Geo 5). Od 

dnia powołania nazwa ministerstwa włas ciwego do spraw transportu zmieniała się 

wielokrotnie. Ten fakt wpłynął na rozbiez nos c  pomiędzy nazwą ministerstwa z dnia 

ustanowienia tj. 15.08.1919 r. a nazwą obowiązującą obecnie czyli  Department for Transport.  

Ministerstwo odpowiedzialne jest za funkcjonowanie całej infrastruktury 

transportowej. W skład tak szerokiego pojęcia wchodzi oczywis cie bezpieczen stwo ruchu 

drogowego, kto re zasługuje na szczego lne uwzględnienie. Jednym z celo w ministerstwa – 

wskazanych na stronie internetowej13 - jest bowiem wzmocnienie bezpieczen stwa i ochrony 

transportu i poprawa bezpieczen stwa na drogach.  

Gło wne obowiązki rządu centralnego (konkretnie ministerstwa transportu) w ramach 

bezpieczen stwa ruchu drogowego to zapewnienie włas ciwej koordynacji na szczeblu 

krajowym, ustanowienie ram prawnych w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego, 

strategiczne zarządzanie siecią drogową oraz publiczne udostępnianie informacji i materiało w 

edukacyjnych dotyczących bezpieczen stwa w ruchu drogowym. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Department for Transport 

Ministerstwo Transportu  

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

  Ministry of Transport Act, 1919 (1919 CHAPTER 50 9 and 10 Geo 5) 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

Ustawa o ministerstwie transportu z 1919 r. (ROZDZIAŁ 50 ustawy z 1919 r. przyjętej w 9 i 10 roku 

panowania Jerzego V  

                                                                    
13 https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-transport (dostęp: 18.12.2014) 
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PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Aktem prawnym ustanawiającym instytucję wiodącą jest  Ministry of Transport Act, 1919 

(1919 CHAPTER 50 9 and 10 Geo 5) oraz The Minister of Transport Order 1979 (1979 No. 

571).  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Ministry of Transport Act, 1919 

 1.  For the purpose of improving the means of, and the Apointment facilties for, locomotion and 

transport, it shal be lawful for His Majesty to apoint aMinister of Transport (hereinafter refered to 

as the Minister), who shal bold ofice during His Majesty's pleasure. 

 

The Minister of Transport Order 1979 (1979 No. 571) 

2.  (1)  The functions of the Secretary of State for Transport, and the functions of the Secretary of 

State which previously were entrusted to the Secretary of State for Transport, are hereby 

transferred to the Minister of Transport. 

(2) There are hereby transferred to the Minister of Transport all property, rights and liabilities to 

which the Secretary of State for Transport is entitled or subject, at the coming into operation of this 

Order, in connection with any function transferred by this Order. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Ustawa o ministerstwie transportu z 1919 r. (ROZDZIAŁ 50 ustawy z 1919 r. przyjętej w 9 i 10 roku 

panowania Jerzego V) 

1.  W celu poprawy środków i urządzeń do lokomocji i transportu Jego Królewska Mość zgodnie z 

prawem mianuje ministra transportu (w dalszej części zwanego „ministrem”), który będzie 

sprawował swój urząd z woli Jego Królewskiej Mości. 

 

Rozporządzenie ministra transportu z 1979 r. (1979 r., nr 571) 

2.  (1)  Funkcje sekretarza stanu ds. transportu oraz funkcje sekretarza stanu, które były dotychczas 

powierzone sekretarzowi stanu ds. transportu, zostają niniejszym przekazane ministrowi 

transportu. 
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(2) Ministrowi transportu zostają niniejszym przekazane wszelkie własności, prawa i zobowiązania, 

które przysługują lub którym podlega sekretarz stanu ds. transportu przy wprowadzaniu niniejszego 

rozporządzenia w życie w związku z dowolną funkcją przenoszoną niniejszym rozporządzeniem. 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Instytucją wiodącą w Wielkiej Brytanii jest Ministerstwo Transportu. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Ministry of Transport Act, 1919 (1919 CHAPTER 50 9 and 10 Geo 5) 

1. For the purpose of improving the means of, and the Appointment facilities for, locomotion and 

transport, it shall be lawful for His Majesty to appoint Minister of Transport (hereinafter refered to 

as the Minister), who shall bold office during His Majesty's pleasure. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Ustawa o ministerstwie transportu z 1919 r. (ROZDZIAŁ 50 ustawy z 1919 r. przyjętej w 9 i 10 roku 

panowania Jerzego V) 

1.  W celu poprawy środków i urządzeń do lokomocji i transportu Jego Królewska Mość zgodnie z 

prawem mianuje ministra transportu (w dalszej części zwanego „ministrem”), który będzie 

sprawował swój urząd z woli Jego Królewskiej Mości. 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma podległos ci ministerstw w Wielkiej Brytanii wynika z Ministers of the Crown Act 1975 

[c. 26]. Akt ten reguluje uprawnienie do przekazywania kompetencji ministro w 

rozporządzeniami kro lewskimi. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Ministers of the Crown Act 1975 [c. 26] 

 1 Power by Order in Council to transfer functions of Ministers. 

(1)Her Majesty may by Order in Council— 
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(a)provide for the transfer to any Minister of the Crown of any functions previously exercisable by 

another Minister of the Crown; 

(b)provide for the dissolution of the government department in the charge of any Minister of the 

Crown and the transfer to or distribution among such other Minister or Ministers of the Crown as 

may be specified in the Order of any functions previously exercisable by the Minister in charge of 

that department; 

(c)direct that functions of any Minister of the Crown shall be exercisable concurrently with another 

Minister of the Crown, or shall cease to be so exercisable. 

  

Cytaty przepisów w języku polskim 

1. – (1) Jej Królewska Mość może rozporządzeniem królewskim – 

(a) postanowić o przekazaniu ministrowi Korony kompetencji uprzednio wykonywanych przez 

innego ministra Korony; 

(b) postanowić o rozwiązaniu departamentu rządowego kierowanego przez ministra Korony i 

przekazaniu lub rozdzieleniu na rzecz innego ministra lub ministrów Korony, określonych w 

rozporządzeniu, kompetencji uprzednio wykonywanych przez ministra kierującego tym 

departamentem; 

(c) polecić, aby kompetencje ministra Korony wykonywane były wspólnie z innym ministrem 

Korony, albo polecić zaprzestania takiego ich wykonywania. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Ministerstwem Transportu w Wielkiej Brytanii kieruje minister. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Ministry of Transport Act, 1919 (1919 CHAPTER 50 9 and 10 Geo 5) 

28. (1) The Minister may sue and be sued in respect of matters, whether relating to contract tort or 

otherwise arising in connexion with his office, by the name of the Minister of Transport, and may 

for all purposes be described by that name and shall be responsible for the acts and defaults of the 

officers and servants and agents of the Ministry in like manner and to the like extent as if they were 

his servants, and costs may be awarded to or against the Minister. 
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Cytaty przepisów w języku polskim 

Ustawa o ministerstwie transportu z 1919 r. (ROZDZIAŁ 50 ustawy z 1919 r. przyjętej w 9 i 10 roku 

panowania Jerzego V) 

 28. (1) W odniesieniu do spraw dotyczących umowy, czynu zabronionego lub czegokolwiek innego 

w związku ze sprawowanym przez niego urzędem Minister może pozywać i być pozywany jako 

minister transportu i dla wszystkich celów być nazywany przy pomocy tego określenia oraz będzie 

ponosił odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania urzędników, pracowników i 

przedstawicieli ministerstwa w taki sam sposób i w takim samym stopniu, jakby były to działania i 

zaniechania jego własnych pracowników, i na rzecz lub przeciwko ministrowi zasądzane mogą być 

koszty. 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Kompetencje instytucji wiodącej zostały okres lone w Ustawie o ministerstwie transportu z 

1919 r. (ROZDZIAŁ 50 ustawy z 1919 r. przyjętej w 9 i 10 roku panowania Jerzego V).  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Ministry of Transport Act, 1919 (1919 CHAPTER 50 9 and 10 Geo 5) 

2.—(l) It shall be the duty of the Minister in the exercise Powers and 

and performance of any powers and duties transfered to, or duties. 

confered or imposed upon, him by or in pursuance of this Act, to take steps to cary out he purposes 

aforesaid, and there shall, as from such (late or dates as His Majesty in Council may by Order 

determine, be transfered, to the Minister al powers and duties of any Government Department in 

relation to: 

(a) railways 

(b) light railways; 

(c) tramways 

(d) canals, waterways, and inland navigations; (e) roads, bridges and feries, and vehicles and traffic 

thereon; 

(f) harbours, clocks and piers 
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including any powers and duties of any Government Department 

in relation to any railway, light railway, tramway, canal, inland navigation, harbour, dock, pier, or 

other ndertaking concerned with any of the maters aforesaid, and any powers of any Government 

Department with respect o the apointment of members or the procedure of any commisioners, 

conservancy board or other body having jurisdiction with respect o any such maters as aforesaid, 

and any powers of any Government Department with respect o the making, confirming, isuing, 

granting, or giving (as the case may be) of byelaws, regulations, orders, licences, aprovals, or 

consents relating to of the maters hereinbefore mentioned. (...) 

  

Cytaty przepisów w języku polskim 

Ustawa o ministerstwie transportu z 1919 r. (ROZDZIAŁ 50 ustawy z 1919 r. przyjętej w 9 i 10 roku 

panowania Jerzego V) 

2.—(l) Obowiązkiem ministra przy wykonywaniu i realizacji wszelkich przekazanych mu, 

przyznanych mu lub nałożonych na niego uprawnień i obowiązków lub przy wprowadzaniu 

niniejszej ustawy w życie jest podejmowanie czynności mających na celu realizację wyżej 

wymienionych celów i począwszy od dnia lub dni, które Jego Królewska Moc może na posiedzeniu 

Rady ustalić w drodze rozporządzenia, ministrowi przekazane zostaną wszelkie uprawnienia i 

obowiązki dowolnego departamentu rządu w odniesieniu do: 

(a) kolei; 

(b) kolei polowych; 

(c) tramwajów; 

(d) kanałów, dróg wodnych i żeglugi śródlądowej;  

(e) dróg, mostów i promów oraz poruszających się po nich pojazdów i ruchu drogowego; 

(f) portów, doków i nabrzeży, 

włączając w to wszelkie uprawnienia i obowiązki dowolnego departamentu rządu 

w odniesieniu do kolei, kolei polowych, tramwajów, kanałów, żeglugi śródlądowej, portów, doków, 

nabrzeży lub innych przedsięwzięć dotyczących któregokolwiek z wyżej wymienionych, wszelkie 

uprawnienia i obowiązki dowolnego departamentu rządu w odniesieniu do mianowania członków 

lub zasad funkcjonowania zarządów komisarycznych, rad nadzorczych lub innych organów 

właściwych ze względu którykolwiek z wyżej wymienionych oraz wszelkie uprawnienia dowolnego 
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departamentu rządu w odniesieniu do sporządzania, potwierdzania, wydawania, udzielania lub (w 

zależności od sytuacji) wystawiania rozporządzeń, przepisów, zarządzeń, zezwoleń, zatwierdzeń lub 

zgód dotyczących którejkolwiek z wyżej wymienionych spraw. (...) 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Jak wskazano powyz ej w Wielkiej Brytanii instytucją wiodącą jest Ministerstwo Transportu 

podległe bezpos rednio pod rząd (Government) ustanowione na mocy Ministry of Transport 

Act, 1919 (1919 Chapter 50 9 and 10 Geo 5). 

Wskazac  zatem nalez y, iz  nie jest to sytuacja odmienna od tej, z kto rą mamy do czynienia  w 

Polsce, pomijając rozbiez nos ci wynikające z odmiennos ci systemo w prawnych.  

W polskim porządku prawnym zgodnie z tres cią art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 4 wrzes nia 

1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 743, z po z n. zm.) wyodrębniono 

dział „transport”. Natomiast w mys l art. 27 ust. 1 pkt. 1 -3 dział transport obejmuje m.in. 

sprawy z zakresu funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, ruchu drogowego, 

przewozu oso b, czy tez  komunikacji publicznej. Argumentum a maiori ad minus, przyjąc  

nalez y, iz  w zakres tegoz  działu wchodzą ro wniez  sprawy z zakresu bezpieczen stwa ruchu 

drogowego. 

Nalez y ro wniez  odnies c  się do ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 392), zgodnie z kto rą (art. 33) Prezes Rady Ministro w ustala, w drodze 

rozporządzenia szczego łowy zakres działania ministra. Na dzien  sporządzania niniejszej opinii 

zgodnie z tres cią rozporządzenia Prezesa Rady Ministro w z dnia 22 wrzes nia 2014 r. w 

sprawie szczego łowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz. U. poz. 1257) 

odpowiedzialnym za dział „transport”, zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4. odpowiedzialny jest Minister 

Infrastruktury i Rozwoju. 

Celem implementacji wdroz enia instytucji wiodącej występującej w Wielkiej Brytanii 

do polskiego porządku prawnego niezbędne jest przeprowadzenie stosownego procesu 

ustawodawczego oraz dokonanie zmian w prawie wewnętrznym.  

Zauwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w w/w kraju, zadania 

z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby do włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. 

Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz Ministerstwa) nakładałyby się na 
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siebie. Dlatego tez  w celu uniknięcia w/w zjawiska w pierwszej kolejnos ci nalez ało podjąc  

pracę nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto rej celem 

byłoby uchylenie przepiso w art. 140b-140l ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z po z n. zm.), celem likwidacji KRBRD (w tym tez  

Wojewo dzkich Rad Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego) i przekazania kompetencji z zakresu 

ruchu drogowego Ministrowi. 

Implementacja wzorca z Wielkiej Brytanii pociągałaby ro wniez  szereg zmian na 

poziomie prawa wewnętrznego m.in. zarządzenia nr 2 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 

3 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa 

Infrastruktury i Rozwoju, zarządzenie nr 12 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 lutego 

2014 r. w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i 

Rozwoju, a przede wszystkim zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 

2013 w sprawie nadania statutu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.  

Wskazac  bowiem nalez y, iz  Krajowa Rada Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego jest instytucją, 

kto rej podstawą utworzenia jest cytowana juz  ustawa - Prawo o ruchu drogowym. Niemniej 

jednak wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki wykonawczej (Sekretariatu KRBRD) 

działającej w ministerstwie włas ciwym ds. transportu jako komo rka organizacyjna. 

W wyniku takiego procesu dotychczasowe kompetencje i zadania KRBRD zostałyby scedowane 

na ministerstwo włas ciwe ds. transportu, kto re w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego, 

stałoby się wyłącznie odpowiedzialne za efekty, koordynację i realizację zadan . 
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4.27 Włochy  

W raporcie WHO Global status report on road safety 2013 znajduje się informacja, 

wskazująca, z e instytucją wiodącą w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego we Włoszech 

jest Ministerstwo transportu (Direzione generale per la sicurezza stradale). Dokonana przez 

wykonawcę analiza materiało w z ro dłowych uwzględniających aktualny stan prawny wskazała, 

iz  w Ministerstwie Transportu w mys l Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 

febbraio 2014, n. 72 została utworzona Generalna Dyrekcja Bezpieczen stwa Drogowego, kto rą 

nalez y uznac  za instytucję wiodącą. Według hierarchii wynikającej z powszechnie 

obowiązujących akto w prawnych Generalna Dyrekcja umieszczona została w Dipartimento per 

trasporti,  la  navigazione,  gli  affair  generali ed il personale, kto ry jest jednym z dwo ch 

gło wnych piono w włoskiego Ministerstwa Infrastruktury i Transportu.  

 Włoska Generalna Dyrekcja Bezpieczen stwa Drogowego podzielona jest na pięc   

wydziało w realizujących włas ciwe zadania sprecyzowane w Decreto n. 346 del 4 agosto 2014, 

registrato dalla Corte dei Conti il 12 settembre 2014 r., a na jej czele stoi Minister 

Infrastruktury i Transportu. 

 

INSTYTUCJA WIODĄCA 

Direzione generale per la sicurezza stradale 

Ministerstwo Infrastruktury i Transportu - Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa 

Drogowego 

 

TYTUŁ AKTU PRAWNEGO USTANAWIAJĄCEGO INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Tytuł aktu w języku ojczystym  

Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 , n. 72 

 

Tytuł aktu w języku polskim  

Dekret Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2014 r., nr 72 
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PRZEPISY USTANAWIAJĄCE INSTYTUCJĘ WIODĄCĄ 

Generalna Dyrekcja Bezpieczen stwa Drogowego została wyodrębniona w Ministerstwie 

Infrastruktury i Transportu. Aktem prawnym zawierającym stosowne postanowienia związane 

z ustanowieniem instytucji wiodącej jest Dekret Prezesa Rady Ministro w z dnia 11 lutego 2014 

r., nr 72. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 , n. 72 

Art. 1. Funzioni del Ministero 

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esercita le funzioni di cui all’articolo 42 del decreto 

legislative 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifi cazioni. Il Ministero 

esercita, altresì, le funzioni di vigilanza sulla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e le 

funzioni di Organismo investigativo, secondo quanto previsto dagli articoli  4 e 18 del decreto 

legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e dal decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 165. 

2. Il presente regolamento disciplina l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti, di seguito denominato „Ministero”. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Dekret Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2014 r., nr 72 

Art. 1. Funkcje Ministerstwa 

1. Ministerstwo Infrastruktury i Transportu realizuje funkcje, o których mowa w artykule 42 dekretu 

legislacyjnego z dnia 30 lipca 1999 r., nr 300, wraz z późniejszymi zmianami. Ministerstwo realizuje 

także funkcje nadzorcze w stosunku do Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Kolei oraz funkcje 

Jednostki Dochodzeniowej w zakresie przewidzianym w artykułach 4 i  18 dekretu legislacyjnego z 

dnia 10 sierpnia 2007 r., nr 162, i dekretu legislacyjnego z dnia 6 września 2011 r., nr 165. 

2. Niniejszy regulamin określa strukturę organizacyjną Ministerstwa Infrastruktury i Transportu, 

zwanego w dalszej części „Ministerstwem”. 

 

 

 



WŁOCHY 
 

 

Strona 239                                                              Kancelaria Łazor i Wspo lnicy S.K.A. ⦁ www.lazoriwspolnicy.pl 

 

 

STATUS I FORMA PRAWNA INSTYTUCJI 

Organizację włoskiego Ministerstwa Infrastruktury i Transportu reguluje DECRETO DEL 

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 febbraio 2014, n. 72 . Stosowne postanowienia 

organizacyjne zostały wprowadzone przez Dekret nr 346 z dnia 4 sierpnia 2014 r., 

zarejestrowany w Trybunale Obrachunkowym dnia 12 wrzes nia 2014 r. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 , n. 72 

Art. 2 Organizzazione centrale e periferica  

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso  demandati,  e' articolato, a livello  centrale,  

in  due  Dipartimenti,  come  di  seguito indicati:   

a) Dipartimento per le infrastrutture, i  sistemi  informativi  e  statistici;  

b) Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli  affair  generali ed il personale.  

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Dekret Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2014 r., nr 72 

Art. 2 Organizacja centralna i lokalna 

1. Dla realizacji powierzonych mu zadań Ministerstwo jest podzielone na szczeblu centralnym na 

dwa wskazane poniżej departamenty:   

a) Departament ds. Infrastruktury, Systemów Informatycznych i Statystyki;  

b) Departament ds. Transportu, Żeglugi, Spraw Ogólnych i Zasobów Ludzkich. 

 

SKŁAD INSTYTUCJI 

W Ministerstwie Infrastruktury i Transportu wyszczego lnione zostały dwa gło wne 

departamenty. W skład jednego z nich (Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli  affair  

generali ed il personale) wchodzi Generalna Dyrekcja Bezpieczen stwa Drogowego.  
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Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 , n. 72 

Art. 2 Organizzazione centrale e periferica  

1. Il Ministero, per l'espletamento dei compiti ad esso  demandati,  e' articolato, a livello  centrale,  

in  due  Dipartimenti,  come  di  seguito indicati:   

a) Dipartimento per le infrastrutture, i  sistemi  informativi  e  statistici;  

b) Dipartimento per  i  trasporti,  la  navigazione,  gli  affair  generali ed il personale.  

Art. 6   1. Il Dipartimento per i  trasporti,  la  navigazione,  gli  affair  generali ed il  personale  e'  

articolato  nelle  seguenti  Direzioni  generali:  

(…) 

c) Direzione generale per la sicurezza stradale;  

(…) 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Dekret Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2014 r., nr 72 

Art. 2  

Organizacja centralna i lokalna 

1. Dla realizacji powierzonych mu zadań Ministerstwo jest podzielone na szczeblu centralnym na 

dwa wskazane poniżej departamenty:   

a) Departament ds. Infrastruktury, Systemów Informatycznych i Statystyki;  

b) Departament ds. Transportu, Żeglugi, Spraw Ogólnych i Zasobów Ludzkich. 

Art. 6 1. Departament ds. Transportu, Żeglugi, Spraw Ogólnych i Zasobów Ludzkich dzieli się na 

następujące Dyrekcje Generalne:  

(…) 

c) Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Drogowego; 

 

FORMA NADZORU/PODLEGŁOŚCI 

Forma nadzoru oraz podległos ci instytucji wiodącej wynika z Konstytucji Republiki Włoskiej.  

Konstytucja uchwalona 22 grudnia 1947 r. nosi datę 27 grudnia, czyli dnia jej promulgowania 

przez Tymczasowego Prezydenta Republiki. W tym samym dniu została ogłoszona w 
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oficjalnym organie publikacyjnym Włoch Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (dalej GU) 

nr 298, weszła w z ycie 1 stycznia 1948 r. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

La Costituzione della Repubblica Italiana 

Art. 95 

Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è responsabile.  

(...) I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, e individualmente 

degli atti dei loro dicasteri. 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Konstytucja Republiki Włoskiej  

Art. 95  

Prezes Rady Ministrów kieruje ogólną polityką rządu i jest za nią odpowiedzialny. .(…) Ministrowie 

odpowiadają solidarnie za działalność Rady Ministrów oraz indywidualnie za działalność swoich 

resortów. 

 

KIEROWNIK INSTYTUCJI 

Pozycja Kierownika instytucji wiodącej jakim jest włas ciwy minister wynika wprost z 

Konstytucji Republiki Włoskiej.  

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Costituzione della Repubblica Italiana. 

Art. 92. Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che 

costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente 

del Consiglio dei ministry e, su proposta di questo, i ministri. 

Art. 93. Il Presidente del Consiglio dei ministri e i ministri, prima di assumere le funzioni, prestano 

giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica. 

Art. 95. Il Presidente del Consiglio dei ministri dirige la politica generale del Governo e ne è 

responsabile. Mantiene l’unità di indirizzo politico ed amministrativo, promovendo e coordinando 
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l’attività dei ministri. I ministri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio dei ministri, 

e individualmente degli atti dei loro dicasteri.  

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Konstytucja Republiki Włoskiej 

Artykuł 92 Rząd Republiki składa się z Prezesa Rady Ministrów i z ministrów, którzy razem tworzą 

Radę Ministrów. 

Prezydent Republiki mianuje Prezesa Rady Ministrów, a na jego wniosek, ministrów. 

Artykuł 93 Prezes Rady Ministrów i ministrowie przed objęciem swoich funkcji składają przysięgę na 

ręce Prezydenta Republiki. 

Artykuł 95 Prezes Rady Ministrów kieruje ogólną polityką rządu i jest za nią odpowiedzialny. 

Utrzymuje jednolitość kierunku działania politycznego i administracyjnego, inspirując i koordynując 

działalność ministrów. Ministrowie odpowiadają solidarnie za działalność Rady Ministrów oraz 

indywidualnie za działalność swoich resortów. 

 

ZAKRES KOMPETENCJI INSTYTUCJI 

Zakres kompetencji instytucji wiodącej został sprecyzowany w Dekrecie Prezesa Rady 

Ministro w z dnia 11 lutego 2014 r., nr 72 oraz w Dekrecie nr 346 z dnia 4 sierpnia 2014 r. 

 

Cytaty przepisów w języku ojczystym 

Decreto del Presidente del consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014 , n. 72 

Art. 6 (…) 

4. La Direzione  generale  per  la  sicurezza  stradale  svolge  le funzioni  di  competenza  del  

Ministero  nei  seguenti   ambiti   di  attivita':  

a) adozione ed attuazione del  piano  nazionale  della  sicurezza  stradale  e  dei  programmi  

operativi,  d'intesa,  per   quanto   di  competenza, con la direzione generale per le strade e le 

autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle infrastrutture stradali;  

b) prevenzione degli incidenti  e  sicurezza  stradale,  champagne  informative ed educative;  

c) comunicazione istituzionale nei settori di competenza;  
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d) omologazione dei dispositivi di regolazione della circolazione e di controllo delle infrazioni e della 

segnaletica stradale;  

e) wykonawcaizzazione all'esercizio dei sistemi  di  controllo  delle  zone  a  traffico  limitato  e  per  

soluzioni   segnaletiche   anche  sperimentali;  

f) normativa ed omologazione nel settore dei sistemi di  ritenuta  stradale;  

g) regolamentazione della circolazione stradale e coordinamento dei servizi di polizia stradale di 

competenza;  

h) uso e tutela delle strade;  

i) competizioni motoristiche;  

j) attivita' internazionale nelle materie di competenza;  

k) contenzioso in materia di circolazione stradale;  

l) coordinamento  nazionale  e  attuazione  della  disciplina  in  materia di infomobilita' e di 

Intelligent Trasport System (ITS);  

m) tenuta e gestione dell'indice pubblico delle infrastrutture  e del traffico (D.I. n. 391/2013);  

n) Organo nazionale di valutazione  e  di  conformita'  ai  sensi  degli articoli 8  del  Reg.  n.  

886/13/UE  (informazioni  minime  di  sicurezza stradale) e 9 del Reg. n. 885/13/UE (parcheggi 

sicuri). 

 

Decreto n. 346 del 4 agosto 2014, registrato dalla Corte dei Conti il 12 settembre 2014.  

Articolo 3 

Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale 

4. La Direzione generale per la sicurezza stradale è articolata in cinque uffici di livello dirigenziale 

non generale, denominati divisioni, che svolgono i compiti per ciascuno di essi di seguito indicati: 

(…) 

Divisione 4 – Sicurezza e protezione degli utenti della strada, uso e tutela delle strade 

- normativa e procedure di omologazione relative ai dispositivi di ritenuta stradale; 

- gestione del catalogo dei dispositivi di ritenuta stradale soggetti a marcatura CE; 

- supporto ai competenti uffici del Ministero per lo Sviluppo Economico relativamente alle 

wykonawcaizzazioni ed ai controlli Nazionali degli organismi notificati per i dispositivi di ritenuta 

stradale indicati nel Regolamento UE (CPR); 
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- studi, ricerche progetti ed applicazioni finalizzati al miglioramento della sicurezza nei settori di 

competenza; 

- wykonawcaizzazione e monitoraggio di sperimentazioni di soluzioni innovative riguardanti i settori 

di 

competenza; 

- uso e tutela delle strade (articoli da 14 a 33 del Codice della Strada) con esclusione degli aspetti 

legati alle caratteristiche costruttive tecniche e funzionali di strade ed autostrade; 

- supporto alla Direzione generale per le strade e le autostrade e per la vigilanza e la sicurezza nelle 

infrastrutture stradali per la normativa tecnica in materia di caratteristiche tecnico-funzionali della 

rete viaria per gli aspetti inerenti la sicurezza della circolazione stradale; 

- rapporti con le associazioni di categoria e con gli enti proprietari o concessionari delle strade 

operanti nei settori di competenza; 

- contenzioso relativo alle materie di competenza; 

- attività internazionale e rapporti con gli organismi ed enti di normazione nazionali ed 

internazionali nelle materie di competenza. 

(…) 

 

Cytaty przepisów w języku polskim 

Dekret Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 lutego 2014 r., nr 72 

Art. 6 (…) 

4. Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Drogowego realizuje kompetencje Ministerstwa w 

następujących obszarach działalności:  

a) przyjmowanie i wdrażanie krajowego planu bezpieczeństwa drogowego i programów 

operacyjnych w porozumieniu z Generalną Dyrekcją Dróg i Autostrad oraz Nadzoru i 

Bezpieczeństwa Infrastruktury Drogowej,  o ile mieści się to w granicach jej kompetencji;  

b) zapobieganie wypadkom i bezpieczeństwo drogowe, kampanie informacyjne i szkoleniowe;  

c) komunikacja instytucjonalna w obszarach kompetencji;  

d) homologacja urządzeń do regulowania ruchem drogowym, kontroli wykroczeń i sygnalizacji 

drogowej;  
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e) dopuszczanie do eksploatacji systemów do kontroli stref o ograniczonym ruchu drogowym oraz 

rozwiązań sygnalizacyjnych, również o charakterze eksperymentalnym;  

f) przepisy i homologacja w zakresie systemów ograniczania ruchu drogowego;  

g) regulowanie ruchem drogowym i koordynacja właściwych jednostek policji drogowej;  

h) korzystanie z dróg i ich utrzymanie;  

i) wyścigi samochodowe;  

j) działalność międzynarodowa w obszarach kompetencji;  

k) spory w zakresie ruchu drogowego;  

l) krajowa koordynacja i wdrażanie przepisów w zakresie informacji o mobilności i inteligentnego 

systemu transportu (Intelligent Trasport System – ITS);  

m) utrzymywanie i zarządzanie systemem publicznego oceniania infrastruktury i ruchu drogowego 

(dekret legislacyjny nr 391/2013);  

n) Krajowy organ oceny i zgodności w rozumieniu artykułu 8 rozporządzenia nr 886/13/UE 

(minimalne informacje na temat bezpieczeństwa drogowego) i artykułu 9 rozporządzenia nr 

885/13/UE (bezpieczne parkingi). 

 

Dekret nr 346  

Artykuł 3 

Departament ds. Transportu, Żeglugi, Spraw Ogólnych i Zasobów Ludzkich 

(…) 

4. Generalna Dyrekcja Bezpieczeństwa Drogowego dzieli się na pięć jednostek wykonawczych o 

charakterze nie ogólnym, zwanych wydziałami, z których każdy realizuje swoje działania na rzecz 

niżej wymienionych: 

(…) 

Wydział 4 – Bezpieczeństwo i ochrona użytkowników drogi, korzystanie i utrzymanie dróg 

- przepisy i procedury homologacyjne dotyczące urządzeń do ograniczania ruchu drogowego; 

- zarządzanie katalogiem urządzeń do ograniczania ruchu drogowego podlegających oznakowaniu 

CE; 
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- wspieranie właściwych jednostek Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego w odniesieniu do 

zatwierdzeń i kontroli krajowych jednostek notyfikowanych dla urządzeń do ograniczania ruchu 

drogowego wskazanych w rozporządzeniu UE (CPR); 

- opracowania, badania, projekty i aplikacje mające na celu poprawę bezpieczeństwa w obszarach 

kompetencji; 

- zatwierdzanie i bieżący nadzór eksperymentów z udziałem innowacyjnych rozwiązań dotyczących 

obszarów kompetencji; 

- korzystanie z dróg i ich utrzymanie (artykuły od 14 do 33 kodeksu drogowego) z wyjątkiem 

aspektów związanych z technicznymi i funkcjonalnymi parametrami konstrukcyjnymi dróg i 

autostrad; 

- wspieranie Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad oraz Nadzoru i Bezpieczeństwa Infrastruktury 

Drogowej odnośnie normatywów technicznych w zakresie techniczno-funkcjonalnych parametrów 

sieci dróg z punktu widzenia aspektów bezpieczeństwa ruchu drogowego; 

- stosunki ze stowarzyszeniami zawodowymi i jednostkami będącymi właścicielami lub operatorami 

dróg działającymi w obszarach kompetencji; 

- prowadzenie sporów w obszarach kompetencji; 

- działalność międzynarodowa i stosunki z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami i 

jednostkami normalizacyjnymi w sprawach kompetencyjnych w obszarach kompetencji. 

 

MOŻLIWOŚĆ IMPLEMENTACJI 

Przedstawiona wyz ej charakterystyka włoskiej Direzione generale per la sicurezza 

stradale wskazuje, iz  jednostka ta jest odpowiednikiem występujących w polskim porządku 

prawnym departamento w wyodrębnionych w ministerstwie. 

Zwaz yc  nalez y, iz  w wyniku implementacji instytucji wiodącej w/w kraju do polskiego 

porządku prawnego, zadania z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ałyby do 

włas ciwos ci dwo ch podmioto w (tj. Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego oraz 

wyodrębnionego w ministerstwie włas ciwym ds. transportu departamentu tj. Generalnej 

Dyrekcji Bezpieczen stwa Drogowego i nakładałyby się na siebie. Dlatego tez  w celu uniknięcia 

w/w zjawiska w pierwszej kolejnos ci nalez ało podjąc  pracę nad projektem ustawy o zmianie 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym, kto rej celem byłoby uchylenie przepiso w art. 140b-140l 
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ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z 

po z n. zm.), by zlikwidowac  KRBRD (w tym tez  Wojewo dzkich Rad Bezpieczen stwa Ruchu 

Drogowego) i przekazac  kompetencje z zakresu ruchu drogowego Departamentowi w 

Ministerstwie. 

W celu dokładnego wdroz enia modelu funkcjonującego w omawianym pan stwie 

członkowskim niezbędne byłoby wyodrębnienie w polskim ministerstwie włas ciwym ds. 

transportu odpowiedniego departamentu ds. bezpieczen stwa ruchu drogowego. Z uwagi na 

powyz sze Prezes Rady Ministro w zobowiązany będzie wydac  stosowne zarządzenie 

zmieniające Zarządzenie Nr 96 Prezesa Rady Ministro w z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie 

nadania statutu Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju. Zarządzenie zmieniające powinno 

znowelizowac  Załącznik do zarządzenia nr 96 Prezesa Rady Ministro w. Zmiany wymaga 

bowiem §2 pkt 36 wymieniający Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego 

jako jedną z komo rek organizacyjnych wchodzących w skład ministerstwa. W miejsce 

usuniętej komo rki nalez y wo wczas powołac  włas ciwy Departament - do spraw 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego. 

Prezes Rady Ministro w wydając zarządzenie zmieniające działa na podstawie art. 39 ust. 

5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w (Dz. U. z 2012 r. poz. 392). Wydanie 

zarządzenia zmieniającego powinno byc  dokonane zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady 

Ministro w z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej".  
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5 Zakon czenie i wnioski de lege ferenda 

W poprzedniej częs ci ekspertyzy przedstawiono najbardziej interesujące rozwiązania 

dotyczące instytucji wiodących w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego, występujące w 

pan stwach członkowskich UE. Odnosząc się do stanu prawnego w Polsce, w tym między 

innymi regulacji związanych z Krajową Radą Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, moz na dojs c  

do następujących wniosko w. 

W pierwszej kolejnos ci wskazac  nalez y, iz  instytucja wiodąca w Polsce uregulowana 

została w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 

1137, z po z n. zm.) w rozdziale Va, jako rada międzyresortowa, kto rej funkcje wykonawcze 

sprawuje sekretariat będący komo rką organizacyjną ministerstwa włas ciwego do spraw 

transportu.  

W ocenie autora nalez y wskazac , iz  Krajowa Rada Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, z 

punktu koncepcyjnego, posiada wszelkie prawne moz liwos ci do prawidłowego działania. 

Przyjęta forma międzyresortowa, z załoz enia teoretycznego, jest jak najbardziej poprawna. 

Niemniej jednak spektrum kompetencji Rady ujęte bardzo szeroko moz e powodowac  brak 

efektywnos ci działania. W mys l tres ci art. 140c ust. 2 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, Rada 

proponuje kierunki polityki pan stwa w zakresie bezpieczen stwa ruchu drogowego ale ro wniez  

inicjuje badania naukowe i działalnos c  edukacyjno – informacyjną. Brak jest natomiast 

faktycznych instrumento w prawnych do monitorowania oraz egzekwowania zlecanych 

administracji rządowej działan  z zakresu poprawy stanu bezpieczen stwa ruchu drogowego w 

Polsce. 

Praktyka europejska wskazuje, iz  instytucje wiodące przybierają ro z norodne postacie. 

Moz na jednak wyodrębnic  pewne podobien stwa i ustalic , iz  co do zasady mamy do czynienia z 

pewnymi stałymi modelami organizacyjnymi tychz e instytucji, kto re zostały przedstawione w 

poniz szej tabeli. Funkcjonują one bowiem jako międzyresortowe organy, pan stwowe osoby 

prawne i jednostki organizacyjne w ministerstwach.   

Badania pozwoliły ustalic , iz  co do zasady w pan stwach Unii Europejskiej występują 3 

podstawowe modele instytucji wiodących: 

• model międzyresortowy, 

• model agencyjny, 
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• model ministerialny. 

Model międzyresortowy (występujący w Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Cyprze, Czechach, 

Grecji i Łotwie) jest zbliz ony, a w niekto rych przypadkach toz samy, z polskim. Instytucja 

wiodąca w tym wypadku składa się z przedstawicieli oso b wchodzących w skład Rady 

Ministro w, sekretarzy, podsekretarzy stanu etc. Model agencyjny (pan stwa z tym modelem to: 

Finlandia, Irlandia, Malta, Słowenia, Szwecja i Węgry) zakłada utworzenie pan stwowej osoby 

prawnej, kto ra posiada zdolnos c  prawną i zdolnos c  do czynnos ci prawnych oraz dysponuje 

własnym budz etem niezdbędnym do realizacji zadan  własnych. Ostatni model, tj. ministerialny 

- zakłada, iz  instytucja wiodąca wchodzi w skład ministerstwa włas ciwego do spraw z zakresu 

bezpieczen stwa ruchu drogowego. W ramach tego modelu występują dwie odmiany. Pierwsza 

zakłada, iz  sprawy z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego nalez ą do włas ciwos ci ministra 

(np. Autria, Dania, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Rumunia, Wielka Brytania), a druga, z e w 

ministerstwie jest powołana specjalna komo rka organizacyjna – co do zasady w randze 

departamentu (Estonia, Francja, Hiszpania, Holandia, Portugalia, Słowacja, Włochy), natomiast 

i tak w ramach delegacji zadan , w przypadku pierwszej odmiany przedmiotowego modelu, 

zadania ministra wykonują wyspecjalizowane komo rki organizacyjne w urzędach 

obsługujących tego ministra. Ponadto, nalez y wskazac  iz  w znakomitej większos ci pan stw Unii 

Europejskiej zadaniami z zakresu bezpieczen stwa ruchu drogowego zajmuje się minister 

włas ciwy ds. transportu bądz  tez  merytoryczna jednostka organizacyjna w urzędzie 

obsługującym ministra włas ciwego ds. transportu lub przez niego nadzorowana. Gło wnym 

tego powodem jest najszerszy zakres kompetencji związanych z bezpieczen stwem ruchu 

drogowego, jakie posiada minister włas ciwy ds. transportu w poro wnaniu z kompetencjami 

innych ministro w. 
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Lp. Państwo Instytucja wiodąca Akt prawny ustanawiający 
instytucje wiodącą 

kierownik Forma nadzoru Model 

1 Austria Federalne Ministerstwo 
Transportu, Innowacji i 
Technologii 

Federalna ustawa o liczbie, 
zakresie kompetencji i 
utworzeniu ministerstw 
federalnych (ustawa o 
ministerstwach federalnych - 
UMF) 

Minister Transportu, 
Innowacji i 
Technologii 

Kanclerz Ministerialny 

2 BELGIA Międzyresortowy Komitet ds. 
Bezpieczeństwa Drogowego 

Dekret królewski o utworzeniu 
Federalnej Komisji ds. 
Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego oraz 
Międzyresortowego Komitetu ds. 
Bezpieczeństwa Drogowego 

Minister Mobilności i 
transportu 

Minister 
Mobilności i 
Transportu 

Międzyresortowy 

3 BUŁGARIA Państwowo-Społeczna Komisja 
Konsultatywna Ruchu 
Drogowego 

Ustawa o Ruchu Drogowym  - 
weszła w życie w dniu 
01.09.1999 r.  (Uwzględniono 
denominację z dnia 05.07.1999 r. 
) 

Przewodniczący Rada Ministrów Międzyresortowy 

4 CHORWACJA „Grupa Doradcza” Narodowy program 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego Republiki 
Chorwackiej 2011 r. – 2020 r. 

Przewodniczący Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 

Międzyresortowy 

5 CYPR Rada Bezpieczeństwa 
Drogowego 

Ustawa o bezpieczeństwie ruchu 
drogowego z 1986 r. i 2000 r. 
(174/1986) 

Przewodniczący Ministerstwo 
Komunikacji i 
Robót Publicznych 

Międzyresortowy 

6 CZECHY Rada ds. Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 

Uchwała Rządu Republiki 
Czeskiej z dnia 1 września 2004 r. 
nr 833 o utworzeniu przy rządzie 
Republiki Czeskiej Rady ds. 
Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 

Przewodniczący Rząd Międzyresortowy 
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7 DANIA Minister Transportu Ustawa o drogach publicznych Minister Transportu Premier Ministerialny 

8 ESTONIA Zarząd Dróg Statut Zarządu Dróg przyjęty dnia 
01.03.2013 nr 16 

Dyrektor Generalny Minister Spraw 
Ekonomicznych i 
Komunikacji 

Ministerialny 

9 FINLANDIA Agencja Transportu, Agencja 
Bezpieczeństwa Transportu 

Ustawa o Agencji Transportu 
(862/2009), ustawa o Agencji 
Bezpieczeństwa Transportu 
(863/2009) 

Dyrektor Generalny Ministerstwo 
Transportu i 
Komunikacji 

Agencyjny (państwowa 
osoba prawna) 

10 FRANCJA Delegatura ds. bezpieczeństwa i 
ruchu drogowego 

Dekret nr 2013-728 z dnia 12 
sierpnia 2013 w sprawie 
organizacji administracji 
centralnej Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Ministerstwa 
Terytoriów Zamorskich 

Międzyresortowy 
pełnomocnik ds. 
bezpieczeństwa 
drogowego i ruchu 
drogowego 

Minister Spraw 
Wewnętrznych 

Ministerialny 

11 GRECJA Międzyresortowa Komisja ds. 
Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 

Decyzja nr Y 180 Utworzenie 
Międzyresortowej Komisji ds. 
bezpieczeństwa ruchu 
drogowego 

Przewodniczący Rada Ministrów Międzyresortowy 

12 HISZPANIA Generalna Dyrekcja Ruchu 
Drogowego 

Dekret królewski 400/2012 z 
dnia 17 lutego określający 
podstawową strukturę 
organizacyjną Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych 

Szef Generalnej 
Dyrekcji Ruchu 
Drogowego 

Ministerstwo 
Spraw 
Wewnętrznych 

Ministerialny 

13 HOLANDIA Generalny Dyrektorat ds. 
Mobilności i Transportu w 
Ministerstwie Infrastruktury i 
Środowiska -  

rozporządzenie w sprawie 
organizacji i mandatu 
Ministerstwa Infrastruktury i 
Środowiska 2012 r. 

Dyrektor Generalny Ministerstwo 
Infrastruktury i 
środowiska 

Ministerialny 
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14 IRLANDIA Urząd Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 

Ustawa o Urzędzie Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego 2006 

Prezes Minister 
Transportu 

Agencyjny (państwowa 
osoba prawna) 

15 LITWA Ministerstwo Transportu i 
Komunikacji 

Uchwała nr 1480 zatwierdzona 
przez rząd Republiki Litewskiej 
dnia 13 października 2010 r. 

Minister Transportu Premier Ministerialny 

16 LUKSEMBUR
G 

Ministerstwo Trwałego 
Rozwoju i Infrastruktury 

Rozporządzenie Wielkiego 
Księstwa z dnia 27 lipca 2009 r. w 
sprawie utworzenia ministerstw 
(Memorandum A nr 137 z 2009 r.) 

Minister 
Infrastruktury i 
Trwałego Rozwoju 

Premier (Minister 
Stanu) 

Ministerialny 

17 ŁOTWA Rada Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 

Rozporządzenie Rady Ministrów nr 
530 

Przepisy o Radzie bezpieczeństwa 
ruchu drogowego 

Minister Transportu Rada Ministrów Międzyresortowy 

18 MALTA Urząd Transportu Ustawa o Urzędzie Transportu na 
Malcie (ustawa XV z 2009 r., 
zmieniona notą prawną nr 336 z 
2010 r. oraz ustawą XI z 2010 r. i V 
z 2011 r.). 

Prezes Rząd Agencyjny (państwowa 
osoba prawna) 

19 NIEMCY Federalne Ministerstwo 
Transportu i Infrastruktury 
Cyfrowej 

Zarządzenie organizacyjne kanclerz 
z dnia 17 grudnia 2013 r. 
(Federalny Dziennik Urzędowy I 
strona 4310) 

Minister Transportu 
i Infrastruktury 
Cyfrowej 

Rząd Federalny Ministerialny 

20 PORTUGALI
A 

Krajowy Urząd Bezpieczeństwa 
Ruchu Drogowego 

Dekret wykonawczy nr 28/2012 z 
12 marca 

Prezes Ministerstwo 
Administracji 
Wewnętrznej 

Ministerialny/agencyjny 

21 RUMUNIA Ministerstwo Transportu Postanowienie nr 24/2013 
dotyczące organizacji i sposobu 
funkcjonowania Ministerstwa 
Transportu 

Minister Transportu Rząd Ministerialny 

22 SŁOWACJA Ministerstwo Transportu, 
Budownictwa i Rozwoju 

Porządek Organizacyjny 
Ministerstwa Transportu, 

Właściwy minister Właściwy minister Ministerialny 



ZAKOŃCZENIE I WNIOSKI DE LEGE FERENDA 
 

 

Strona 253                                                              Kancelaria Łazor i Wspo lnicy S.K.A. ⦁ www.lazoriwspolnicy.pl 

 

 

Regionalnego Republiki 
Słowackiej - Departament 
Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego 

Budownictwa i Rozwoju 
Regionalnego Republiki Słowackiej 

23 SŁOWENIA Publiczna Agencja Republiki 
Słowenii ds. Bezpieczeństwa 
Drogowego 

Decyzja w sprawie utworzenia 
Publicznej Agencji Republiki 
Słowenii ds. Bezpieczeństwa 
Drogowego (Dziennik Urzędowy 
RS, nr 49/10 i 73/10) 

Dyrektor Ministerstwo 
właściwe ds. 
transportu 

Agencyjny/państwowa 
osoba prawna 

24 SZWECJA Agencja Transportu, 
Administracja Transportu 

Rozporządzenie (2008:1300) z 
instrukcją dla Agencji Transportu 

Rozporządzenie (2010:185) z 
instrukcją dla Administracji 
Transportu 

Dyrektor Generalny Ministerstwo 
Przemysłu 

Agencyjny/państwowa 
osoba prawna 

25 WĘGRY Narodowy Urząd Komunikacji Rozporządzenie rządu nr 
263/2006. (XII. 20.) o Narodowym 
Urzędzie Komunikacji 

Prezes Minister 
odpowiedzialny za 
komunikację 

Agencyjny/państwowa osoba 
prawna 

26 WIELKA 
BRYTANIA 

Ministerstwo Transportu Ustawa o ministerstwie transportu 
z 1919 r. (ROZDZIAŁ 50 ustawy z 
1919 r. przyjętej w 9 i 10 roku 
panowania Jerzego V) 

Minister Król Ministerialny 

27 WŁOCHY Ministerstwo Infrastruktury i 
Transportu - Generalna 
Dyrekcja Bezpieczeństwa 
Drogowego 

Dekret Prezesa Rady Ministrów z 
dnia 11 lutego 2014 r., nr 72 

Minister (właściwy 
ds. transportu) 

Prezes Rady 
Ministrów 

Ministerialny 
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W ocenie wykonawcy ekspertyzy uregulowanie najwaz niejszej organizacji w Polsce, 

kto rej celem jest poprawa bezpieczen stwa ruchu drogowego, wyłącznie jako rozdziału w 

ustawie, moz e stwarzac  wraz enie, iz  jej rola nie została wystarczająco doceniona przez 

ustawodawcę. Moz na zatem rozwaz yc  podjęcie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o 

Krajowej Radzie Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego lub tez  patrząc z perspektywy funkcji jaką 

Rada (bądz  inny nowopowstały organ) w znowelizowanym kształcie miałaby pełnic  – ustawy o 

bezpieczen stwie ruchu drogowego.  

Zgodnie bowiem z tres cią § 3 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministro w z dn. 20 czerwca 2002 r. w sprawie "Zasad techniki prawodawczej" (Dz. U. Nr 100, 

poz. 908) w ustawie nie zamieszcza się przepiso w, kto re regulowałyby sprawy wykraczające 

poza wyznaczony przez nią zakres przedmiotowy (stosunki, kto re reguluje) oraz podmiotowy 

(krąg podmioto w, do kto rych się odnosi). Z całą pewnos cią obecne uregulowanie nie jest 

niezgodne z w/w aktem prawnym (bezpieczen stwo ruchu drogowego bezpos rednio znajduje 

się w zakresie ruchu drogowego sensu largo), aczkolwiek rozdział „Va” cytowanej ustawy 

tworzy odrębny organ (podmiot), kto rego celem jest poprawa bezpieczen stwa na drogach. 

Hipotetycznie zatem przyjęcie takiego zabiegu legislacyjnego wydaje się byc  najlepszym 

rozwiązaniem, albowiem wprowadziłoby pewną przejrzystos c  do systemu prawnego, 

jednoczes nie odciąz ając ustawę - Prawo o ruchu drogowym od spraw natury organizacyjnej. 

Konstatując, prawo powinno byc  jasne, proste i zrozumiałe dla kaz dego obywatela. 

Usytuowanie przepiso w dotyczących instytucji wiodącej w zakresie bezpieczen stwa ruchu 

drogowego pos ro d szeregu innych przepiso w, często o charakterze technicznym, wprowadza 

nieuzasadnioną dezorientację. Słuszną wydaje się byc  koncepcja, według kto rej tak 

fundamentalne zagadnienie jakim jest bezpieczen stwo ruchu drogowego zasługuje na osobną 

ustawę, będącą przejrzystym aktem prawnym odnoszącym się do omawianej problematyki. 

W dalszej kolejnos ci, nalez y zwaz yc, z e ustawa - Prawo o ruchu drogowym w tres ci art. 

140d enumeratywnie wskazuje na podmioty wchodzące w skład KRBRD. Rozwiązanie takie 

skutkuje pewną hermetycznos cią KRBRD i stwarza prawny brak moz liwos ci powołania w 

charakterze członka przedstawicieli innych organo w administracji rządowej włas ciwych z 

punktu widzenia bezpieczen stwa ruchu drogowego, jak i organizacji pozarządowych, kto rych 

statutowy zakres działalnos ci obejmuje zagadnienia bezpieczen stwa ruchu drogowego, 

pracowniko w naukowych wyz szych uczelni lub jednostek badawczo – rozwojowych, czy tez  
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niezalez nych eksperto w. W przypadku tych ostatnich grup podmioto w, biorąc pod uwagę fakt, 

iz  Krajowa Rada jest organem pomocniczym Rządu, zapis ten uznac  moz na za zrozumiały, a 

ustawa - Prawo o ruchu drogowym (w tres ci art. 140l) oraz regulamin organizacyjny Krajowej 

Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego z dnia 24 kwietnia 2014 r. w § 9 pkt 2 zezwala 

Sekretarzowi na zaproszenie do uczestnictwa w pracach Krajowej Rady eksperto w czy 

naukowco w, jednakz e nalez y w tym miejscu wspomniec , iz  mają oni jedynie głos doradczy i 

pozbawieni są prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięc .  

Odmiennie uregulowano art. 140i pkt 4 lit. n wskazując, iz  w skład Wojewo dzkich Rad 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego mogą wchodzic  osoby wskazane przez marszałka 

wojewo dztwa, w szczego lnos ci reprezentujące działające na terenie wojewo dztwa organizacje 

pozarządowe, kto rych celem statutowym jest problematyka bezpieczen stwa ruchu drogowego, 

przy czym marszałek wojewo dztwa moz e wskazac  nie więcej niz  12 oso b.  

Zaobserwowac  moz na tu pewną niekonsekwencję ustawodawcy, kto ry umoz liwił 

powoływanie niezalez nych eksperto w w radach wojewo dzkich, natomiast przy Krajowej 

Radzie taka osoba (w charakterze pełnoprawnego członka) powołana zostac  nie moz e. 

Za celowe przyjąc  zatem nalez ałoby nowelizację przepisu 140d pkt 4 cytowanej 

ustawy, kto ry umoz liwiłby powołanie przez Prezesa Rady Ministro w bądz  ministra włas ciwego 

ds. transportu przedstawiciela organizacji pozarządowych, kto rych statutowy zakres 

działalnos ci obejmuje zagadnienia bezpieczen stwa ruchu drogowego, pracowniko w 

naukowych wyz szych uczelni lub jednostek badawczo – rozwojowych, czy tez  niezalez nych 

eksperto w.  

Wskazac  nalez y, iz  proponowana nowelizacja nie pozbawiłaby decydującego głosu 

dotychczasowych przedstawicieli KRBRD, tj. włas ciwych ministro w etc. Wystarczające bowiem 

byłoby dopuszczenie jednej osoby, kto ra reprezentowałaby s rodowiska wskazane w 

poprzednim akapicie.   

Za nader słuszne uznac  nalez y utworzone Wojewo dzkie Rady Bezpieczen stwa Ruchu 

Drogowego. Przekazanie zadan  do jednostek samorządu terytorialnego wydaje się byc  

optymalnym rozwiązaniem, wartym kontynuowania. Wojewo dztwa z pewnos cią w bardziej 

dokładny i rzetelny sposo b są w stanie monitorowac  lokalne drogi i procesy zachodzące w 

ruchu drogowym, a przede wszystkim poziom ich bezpieczen stwa. Jednakz e po dokładnej 

analizie składo w wybranych Rad Wojewo dzkich stwierdzic  nalez y, iz  marszałkowie 
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wojewo dztw nie korzystają ze swych uprawnien  dos c  często. Na dziewięc  losowo wybranych 

Wojewo dzkich Rad Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego, tylko w jednej zostało powołanych az  8 

oso b w charakterze członko w w trybie art. 140i pkt 4 lit. n, tj. w Radzie Bezpieczen stwa Ruchu 

Drogowego wojewo dztwa lubuskiego. W dwo ch innych wojewo dztwach było powołanych 

odpowiednio dwo ch i jeden członek w w/w trybie. Pozostałe rady w swoim składzie nie 

posiadały reprezentanto w organizacji pozarządowych14. Regulaminy Wojewo dzkich Rad 

Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego dopuszczają moz liwos c  udziału organizacji 

pozarządowych, czy tez  niezalez nych eksperto w, jednakz e wyłącznie z głosem doradczym. 

Za zasadne nalez ałoby zatem przyjąc  nowelizację tres ci przepisu art. 140i pkt 4 lit. n 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym poprzez nadanie mu brzmienia: 

„osoby wskazane przez marszałka województwa w szczególności reprezentujące działające na 

terenie województwa organizacje pozarządowe, których statutowy zakres działalności obejmuje 

zagadnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pracowników naukowych wyższych uczelni lub 

jednostek badawczo – rozwojowych, czy też niezależnych, przy czym marszałek województwa 

może wskazać nie mniej niż 2 i nie więcej niż 12 osób”. Wskazac  jednak nalez y, iz  marszałek 

wojewo dztwa z uwagi na uz ycie w tres ci przepisu okres lenia „w szczego lnos ci” moz e powołac  

ro wniez  inne osoby, kto rych udział w charakterze członka uzna za zasadny, co ro wniez  nalez y 

uznac  za prawidłowy zapis. 

Z całą pewnos cią rozwaz enia wymaga ro wniez  wyraz ne uregulowanie podległos ci 

stuktur lokalnych względem Krajowej Rady Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego. W chwili 

obecnej zalez nos ci takiej moz na wyłącznie domniemywac , z uwagi na obowiązki 

sprawozdawcze wynikające z tres ci art. 140j ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o 

ruchu drogowym. Jednakz e rozwiązanie takie jest niewystarczające z uwagi na faktyczny brak 

moz liwos ci wpływania na kierunki prac struktur terenowych instytucji wiodącej, czy tez  

wydawanie wiąz ących zalecen . 

Konkludując, nalez y się zastanowic , czy model organizacyjny instytucji wiodącej w 

Polsce jest zasadny, czy tez  wymaga zmian. Tematyka objęta niniejszą ekspertyzą jest 

niezwykle obszerna i wymaga szczego lnej uwagi. Chociaz by z uwagi na fakt, iz  w Unii 

Europejskiej mamy do czynienia zaro wno z systemem prawa kontynentalnego jak ro wniez  

                                                                    
14 Informacje uzyskane z oficjalnych stron internetowych Wojewódzkich Rad Bezpieczeństwa Ruchu 
Drogowego oraz z badań w formie wywiadu z sekretarzem WRBRD. 
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common law. Zasadnicze ro z nice występują tez  w formach ustrojowych poszczego lnych 

pan stw – monarchie konstytucyjne, demokracje parlamentarne. Zatem rozwiązania prawne 

zastosowane w poszczego lnych pan stwach członkowskich niekiedy znacząco ro z nią się od 

siebie i nie mogą byc  implementowane „wprost” do polskiego porządku prawnego. Jednakz e - 

jak juz  wskazano powyz ej - kaz da z instytucji wiodących w Unii Europejskiej moz e byc  

poro wnana do prawnych form działalnos ci występującej w Polsce – pod kątem 

organizacyjnym. Zastanowic  się zatem nalez y, kto ry z nich jest optymalny i implementacja, 

kto rego z nich mogłaby wpłynąc  znacząco na poprawę bezpieczen stwa ruchu drogowego. 

Pro bę tworzenia nowej organizacji w formie pan stwowej osoby prawnej (w formie np. 

Agencji) uznac  nalez y za działania długoterminowe, aczkolwiek warte rozwaz enia. Natomiast, 

jako z e celem niniejszej ekspertyzy jest przedstawienie moz liwos ci poprawy bezpieczen stwa 

ruchu drogowego w jak najkro tszym czasie,  warto rozwaz yc : 

a) przyjęcie modelu ministerialnego instytucji wiodącej w postaci powołania 

międzyresortowego pełnomocnika Rządu ds. bezpieczen stwa ruchu drogowego 

obsługiwanego przez wyspecjalizowaną komo rkę organizacyjną w urzędzie obsługującym 

ministra włas ciwego do spraw transportu. Zgodnie z tres cią art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 

sierpnia 1996 r. o Radzie Ministro w, Rada Ministro w moz e ustanowic  pełnomocnika Rządu 

do okres lonych spraw, kto rych przekazanie członkom Rady Ministro w nie jest celowe. Taka 

inicjatywa wymagałaby wydania rozporządzenia przez Radę Ministro w w sprawie 

pełnomocnika Rrządu ds. Bezpieczen stwa Ruchu Drogowego. Zakres posiadanych przez 

niego uprawnien  mo głby wpłynąc  pozytywnie na poprawę bezpieczen stwa na polskich 

drogach, chociaz by przez monitoring i ewaluacje podejmowanych działan  przez 

administrację rządową. Praktyka wskazuje, iz  dotychczasowi pełnomocnicy Rrządu (np. 

Pełnomocnik Rządu ds. Oso b Niepełnosprawnych lub tez  Pełnomocnik Rządu ds. Ro wnego 

Statusu Kobiet i Męz czyzn, czy tez  inni) w sposo b znaczący poprawili sytuację związaną z 

materią spraw, lez ących w ich kompetencjach, lub 

b) zmodyfikowanie dotychczasowego modelu międzyresortowego instytucji wiodącej 

poprzez stosowną nowelizację ustawy – Prawo o ruchu drogowym w zakresie wskazanym 

na początku niniejszej częs ci ekspertyzy. 
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Niezalez nie jednak od przyjętego modelu, celem nadrzędnym kaz dej instytucji 

wiodącej powinno byc  zapewnienie jak najbezpieczniejszego ruchu drogowego. Ten gło wny cel 

powinny miec  na względzie ro wniez  polski ustawodawca przy pro bie modyfikacji obecnego 

stanu. Zadbanie o bezpieczny ruch drogowy, w kto rym liczba wypadko w oraz ofiar zostaje 

zredukowana do jak najniz szego moz liwego poziomu, wymaga i jest warta podjęcia wszelkiego 

trudu i niezbędnych koszto w. 


