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Posłowie klubów parlamentarnych Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej oraz Lewicy, którzy wzięli udział w
debacie eksperckiej GITD, byli zgodni w wielu kwestiach. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym to temat priorytetowy i należy
podjąć szereg działań, żeby poprawić obecną sytuację - mówili.

Debata ekspercka GITD „Bezpieczeństwo ruchu drogowego. Perspektywa zmian” była też okazją do politycznych rozważań. Do
wzięcia udziału w dyskusji zaproszono przedstawicieli różnych klubów, którzy związani są z tematyką BRD. Tym razem o
bezpieczeństwie politycy z różnych klubów mówili nierzadko jednym głosem. To temat priorytetowy, cieszy że znalazł tak ważne
miejsce w expose premiera RP Mateusza Morawieckiego – twierdzili.
Poseł Jerzy Paul z Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość skupił się w dużej mierze na prędkości. Mamy miliardowe
inwestycji drogowe, coraz lepszą infrastrukturę drogową, ale wciąż rośnie liczba zabitych na drodze. Prędkość zabija – mówił
poseł, który – jak przypomniał – był też instruktorem nauki jazdy. – Niektórzy kierowcy twierdzą, że jeżdżą szybko i bezpiecznie.
Nie byłoby tylu ofiar śmiertelnych, gdyby taka jazda była bezpieczna. Jako polityk i były instruktor jestem za zmniejszeniem
dopuszczalnej prędkości, do której niefrasobliwie podchodzą szczególnie młodzi ludzie – stwierdził poseł Paul. – Oczywiście nie
tylko w zakresie prędkości potrzebne są zmiany. Praktycznie w każdej dziedzinie BRD. Rząd szykuje te zmiany i jestem
przekonany, że będą one realizowane w niedługim czasie – dodał poseł PiS.
Wiesław Szczepański, poseł z Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewicy, a także przewodniczący Komisji Spraw
Wewnętrznych i Administracji szczególną uwagę poświęcił fotoradarom. Nie jestem przeciwnikiem tego rozwiązania, ale nie

powinno ono służyć do reperowania budżetów samorządów. Fotoradary nie mogą być maszynką do zarabiania pieniędzy. Mają
stanowić narzędzie do karania kierowców za nieprzepisową jazdę. Ważne, żeby system miał jednego zarządcę – mówił poseł
Szczepański.
Wiesław Szczepański przypomniał także o funkcjonującym w Sejmie Zespole ds. Poprawy Bezpieczeństwa. To jeden z

największych zespołów, składa się z 53 parlamentarzystów. W piątek odbędzie się zebranie tego zespołu, porozmawiamy o tym
jak poprawić bezpieczeństwo i jak wyjść naprzeciw oczekiwaniom m.in. uczestników tej debaty – zapowiedział.

Poseł popiera także pomysł karania właścicieli aut, którzy w określonym czasie nie wskażą rzeczywistego sprawcy. Uważa, że
warto przedyskutować pomysł surowszych kar dla drogowych recydywistów i osób, które rażąco przekraczają dozwoloną
prędkość o 50 km/h lub więcej.
Michał Szczerba, poseł Klubu Parlamentarnego Koalicji Obywatelskiej, także wiceprzewodniczący Parlamentarnego Zespołu
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zwracał uwagę na konieczność dalszych inwestycji infrastrukturalnych: budowy nowych dróg
ekspresowych i autostrad. Podkreślał potrzebę objęcia większą ochroną niechronionych uczestników ruchu drogowego, m.in. w
zakresie pierwszeństwa na przejściach: Cieszy nas deklaracja premiera Morawieckiego zawarta w expose, że pierwszeństwo

niechronionych uczestników ma być priorytetem - powiedział Michał Szczerba.
Mój klub jest też zwolennikiem zaostrzenia mandatów karnych. Maksymalna kwota mandatu powinna wynosić połowę
średniego wynagrodzenia. Kary nie były zmieniane od wielu lat. Np. obecnie za wyprzedanie na przejściu dla pieszych grozi 200
złotych mandatu. To mniej niż kara za brak biletu w komunikacji publicznej – zauważył poseł Szczerba.
Popieramy pomysł audytów przejść dla pieszych, wprowadzenia strefy Tempo na miejskich osiedlach, większych inwestycji w
sygnalizację świetlną, ale też w edukację i politykę informacyjną – dodał Michał Szczerba. Poseł Koalicji Obywatelskiej mówił o
konieczności edukacji w zakresie BRD. Nie tylko uczniów, ale też osoby starsze, które coraz częściej borą udział w zdarzeniach
drogowych. Jak zauważył: Edukacja w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego to dziś wyzwanie międzypokoleniowe.
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