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„Bezpieczeństwo pasażerów w transporcie zbiorowym 
ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i osób 

niepełnosprawnych.”

Czy prawem możemy 
zapewnić bezpieczeństwo?
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CZYM JEST PRAWO? 
JAKA JEST GENEZA PRAWA?
JAK MOŻNA PRAWO ZDEFINIOWAĆ?

Prawo to ogół norm, które:
• są ustanowione lub uznane przez państwo,
• są zabezpieczone stosowaniem przymusu,
• regulują organizację i zakres działania instytucji oraz postępowanie ludzi

NORMA PRAWNA = NORMA SPOŁECZNA
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REGULACJE PRAWNE OBEJMUJĄCE ASPEKT BEZPIECZEŃSTWA 
W PASAŻERSKIM TRANSPORCIE DROGOWYM

Akty prawa międzynarodowego:

• Konwencja o ruchu drogowym sporządzona w Wiedniu w 1968 r.

• Konwencja o znakach i sygnałach drogowych, sporządzona w Wiedniu     
w 1968 r.

• Umowa europejska dotycząca pracy załóg pojazdów wykonujących 
międzynarodowe przewozy drogowe (AETR), sporządzona w Genewie 
1970 r.
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REGULACJE PRAWNE OBEJMUJĄCE ASPEKT BEZPIECZEŃSTWA 
W PASAŻERSKIM TRANSPORCIE DROGOWYM

Akty prawa unijnego:

• Rozporządzenie (WE) Nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady ,

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 165/2014,

• Rozporządzenie (WE) Nr 1071/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady ,

• Dyrektywa 2003/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
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REGULACJE PRAWNE OBEJMUJĄCE ASPEKT BEZPIECZEŃSTWA 
W PASAŻERSKIM TRANSPORCIE DROGOWYM

Akty prawa krajowego:

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

• Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

• Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 

• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych 

• Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców

• Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
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REGULACJE PRAWNE OBEJMUJĄCE ASPEKT BEZPIECZEŃSTWA 
W PASAŻERSKIM TRANSPORCIE DROGOWYM

Zakres przedmiotowy:

• Zasady ruchu

• Wiek, stan zdrowia, sprawność fizyczna i psychiczna, umiejętności oraz 
wiedza kierującego

• Czas prowadzenia pojazdu, przerwy, okresy wypoczynku

• Czas pracy kierującego

• Warunki techniczne dla pojazdu

• Sankcje za nieprzestrzeganie warunków i zasad
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GDYBY NIE BYŁO REGULACJI…..
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PRAWO USTANAWIAJĄCE WARUNKI I ZASADY 
ZWIĄZANE Z RUCHEM I TRANSPORTEM DROGOWYM 

JEST WARUNKIEM KONIECZNYM 
DLA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU 

DROGOWEGO!

ALE CZY WYSTARCZAJĄCYM?
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PRAWO A PRAKTYKA?

Dozwolona prędkość autobusu, samochodu ciężarowego poza obszarem 
zabudowanym to 70 km/h! A jak jest w praktyce?

System tachografów cyfrowych wdrożony w I dekadzie lat 2000-cznych miał 
wyeliminować oszustwa! A jaka jest jego skuteczność w praktyce?

Badania lekarskie i psychologiczne powinny eliminować osoby mające 
przeciwskazania do pracy w zawodzie kierowcy, w tym alkoholików! Czy ten 
system selekcji działa?

Osoba, która uzyskała prawo jazdy kategorii C+E lub D powinna umieć prowadzić 
pojazd określony w uprawnieniu! Czy potrafi?
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ABY PRAWO DZIAŁAŁO…..

Warunkiem koniecznym, aby prawo działało są:
• skuteczna egzekucja

• szeroka edukacja społeczna

• racjonalne, proste, zrozumiałe, równe dla wszystkich i ograniczone do 
niezbędnego minimum normy prawne

• akceptacja społeczna norm prawnych

• akceptowalne koszty społeczne obowiązującego prawa

• jak najszersza tożsamość norm prawnych z normami społecznymi

• właściwe wzorce społeczne - przestrzeganie norm prawnych przez „elity”, 
osoby opiniotwórcze oraz osoby reprezentujące państwo i prawo
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OBOK PRAWA CZYNNIKAMI MAJĄCYMI WPŁYW NA BRD SĄ:
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Droga i jej otoczenie

Organizacja ruchu

Pojazd

Wzajemne (nienormatywne) relacje i interakcje pomiędzy 
uczestnikami ruchu
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ZAGROŻENIA DLA SYSTEMU PRAWNEGO BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU I TRANSPORTU DROGOWEGO

• populizm - tworzenie prawa pod wpływem stereotypów, jednostkowych 
zdarzeń nagłośnionych przez media oraz przesłanek pozamerytorycznych

• nadmierna regulacja - trudna do stosowania w praktyce, rodząca koszty 
społeczne, narażająca obywateli na nieuzasadnione sankcje 

• wiara w działanie sankcji i ich wysokość jako podstawowego czynnika 
prewencji

• działanie pod wpływem „lobbystów” w złym tego słowa znaczeniu
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DZIĘKUJĘ
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