
Zaostrzenie egzaminów dla 
kierowców zawodowych? 
Rozszerzone testy 
psychologiczne? 

Premier Mateusz Morawiecki - w kontekście tragicznego wypadku w Katowicach - 

wypowiedział się w kwestii działań na rzecz zmian przepisów regulujących kwestie 

dotyczące kierowców zawodowych, w tym kierowców autobusów miejskich. Podniósł 

kwestię potrzeby zwiększenia częstotliwości badań psychologicznych osób pracujących w 

tej branży. 

W dniu dzisiejszym odbył się - poświęcony zwiększaniu bezpieczeństwa na polskich drogach - 

briefing prasowy z udziałem Mateusza Morawieckiego. Premier potwierdził, iż rząd - o czym 

informowaliśmy [kliknij] - kilka dni wcześniej: - Przyjął nowelizację Prawa o ruchu drogowym, 

w którym wszelkiego rodzaju zachowania na ulicach, które będzie przypominało bardziej 

zachowanie bandytów za kierownicą będzie jeszcze bardziej surowo karane. 

Wprowadziliśmy tam zasady dotyczące podniesienia mandatów, ale także konieczność 

zapłacenia renty dla dzieci bądź dla rodziny osoby, którą pirat drogowy zabił swoim 

nieodpowiedzialnym i skrajnie karygodnym zachowaniem na drodze. (…) Sprawców 

chcemy ścigać skutecznie. 

W trakcie konferencji - w kontekście tragicznego w skutkach wypadku, który miał miejsce w 

Katowicach - zadane zostało ważne pytanie: - Czy po zdarzeniu z udziałem kierowcy autobusu w 

Katowicach rząd rozważa jakieś zmiany w przepisach? Np. zaostrzenie egzaminów dla 

kierowców zawodowych lub rozszerzone testy psychologiczne? Większa częstotliwość takich 

badań? A być może eliminowanie - z takiego zawodu jak kierowca autobusu - osób, które mają 

znaczną liczbę wykroczeń drogowych lub kolizji, wypadków na koncie? Mateusz Morawiecki 

odpowiedział: - Tak, podobnie jak do tego typu wypadków dochodziło w przeszłości, zajęliśmy się 

tym tematem. W szczególności wobec osób, które - tak jak w przypadku tego tragicznego 

wypadku w Katowicach - co do których można było mieć wątpliwości, czy nie działają, nie jadą, 

nie siedzą za kółkiem pod wpływem jakichś środków. I tutaj chcemy zwiększyć częstotliwość 

badań. Pamiętajmy, że kierowcy autobusów to część zwykle różnym miastom i lokalnym, 

władzom miejskim, jednak przepisy które chcemy wprowadzić oczywiście będą obowiązywały 

wszystkich. To rzecz dotycząca wypadku, z którym mieliśmy do czynienia już ponad rok temu w 

Warszawie, ale także tego wypadku, którym teraz cała Polska oglądała w Katowicach. 

Niestety trzeba zaostrzyć przepisy w tym zakresie. 

- Będziemy starali się, aby rozpocząć procedowanie tej ustawy [nowelizacja Kodeksu karnego – 

przyp. red.] już teraz, tak aby jak najszybciej - jeszcze w tym roku - weszła ona w 
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życie. Przypomnijmy, iż obowiązywanie znowelizowanej ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

także zaplanowano na grudzień br. Może także przepisy dotyczące kierowców zawodowych mają 

szansę być uchwalonymi w trybie przyspieszonym? (jm) 
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