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BEZPIECZEŃSTWO DO POPRAWY. POSŁOWIE KO
ZŁOŻYLI PROJEKT USTAWY O PIERWSZEŃSTWIE
PIESZYCH
Posłowie Agnieszka Pomaska i Michał Szczerba złożyli w piątek w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej
projekt ustawy o pierwszeństwie pieszych. Ustawa ma na celu ochronę i pierwszeństwo pieszych
uczestników ruchu drogowego również wtedy, kiedy oczekują na przejście przez jezdnię.
"Składamy tę ustawę, dlatego że mówimy sprawdzam premierowi Mateuszowi Morawieckiemu.
Premier Morawiecki dwukrotnie w tym roku zapowiadał przedstawienie i przyjęcie ustawy, która
będzie chroniła pieszych" - oświadczyli podczas konferencji prasowej w Sejmie.
Pomaska wyraziła nadzieję, że ustawa jak najszybciej traﬁ do porządku obrad Sejmu i zostanie
przyjęta. "Liczymy na to, że dobre projekty będą mogły być przyjmowane ponad politycznymi
podziałami. Tego typu rozwiązania nie mogą być przedmiotem sporu politycznego, bo chodzi tu o
ludzkie zdrowie i życie" - dodała.
Zapowiedziała również współpracę nad kształtem ustawy z komisją infrastruktury, której
przewodniczy poseł KO Paweł Olszewski. "Z naszej strony jest wola, aby również komisja
infrastruktury w trybie szybkim i pilnym zajęła się tą ustawą" - zapewniła.
Czytaj też: Komendanci utorują drogę "Solidarności"?
Wiceprzewodniczący parlamentarnego zespołu ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego Michał Szczerba
(KO) zaznaczył, że jest to pierwszy projekt, który Koalicja Obywatelska składa w obecnej kadencji
Sejmu. "Świadomie chcemy zwrócić uwagę wysokiej izby oraz opinii publicznej na problem, jakim jest
bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu drogowego, przede wszystkim pieszych". Szczerba
przywołał również policyjne statystyki dotyczące wypadków w ruchu drogowym, które pokazują, że na
polskich drogach w 2018 r. zginęło 2862 osób, z czego 285 zginęło na przejściach dla pieszych.
W opinii przedstawiciela wnioskodawców projekt jest również odpowiedzią na potrzeby osób
starszych, po 60 roku życia, które "są głównymi oﬁarami wypadków na przejściach dla pieszych".
Szczerba przypomniał, że ta propozycja zmian przepisów dotyczących pieszych uczestniczących w
ruchu drogowym bazuje na rozwiązaniach zaproponowanych w 2015 r. przez rząd koalicji PO-PSL.
"Projekt, który dzisiaj składamy jest konkretną propozycją. Chcielibyśmy zaapelować do wszystkich
klubów parlamentarnych, ale przede wszystkim do rządu i premiera - projekt jest gotowy,
rozpocznijmy nad nim pracę" - powiedział.

Poseł Michał Szczerba dodał, że przepisy dotyczące innych uczestników ruchu drogowego, szczególnie
rowerzystów zostaną zaproponowane później przez komisję infrastruktury. "Jesteśmy otwarci na
zmiany zapisów projektu i opinie strony społecznej. Chcielibyśmy w toku prac uwzględnić
orzecznictwo sądowe. Prawa muszą być jednoznacznie po stronie pieszego" - dodał.

