
VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY 

Posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej (168.) 

w dniu 29 maja 2014 r.



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad: 

1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami (druk senacki 
nr 638, druki sejmowe nr 1957, 2292 i 2292-A).



(Początek posiedzenia o godzinie 16 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Marek 
Ziółkowski)

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Dzień dobry państwu.
Otwieram posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej.
Przedmiotem naszego posiedzenia jest uchwalona przez 

Sejm ustawa o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.
Witam panów senatorów, pana ministra i wszystkich 

obecnych.
Żeby nie przedłużać, oddaję głos panu ministrowi. Panie 

Ministrze, o co chodzi w tej ustawie?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Goście!
Jeżeli chodzi o ustawę o kierujących pojazdami, to może 

najpierw powiem dwa zdania o jej genezie. Pierwsze pra-
ce nad tą ustawą rozpoczęły się jeszcze w 2002 r., ale jej 
ostateczny tekst przyjęty został dopiero 5 stycznia 2011 r. 
Tak więc nie był to łatwy projekt. Dosyć długo nad nim 
dyskutowano. Zresztą jego wejście w życie również zostało 
zaplanowane z pewnym poślizgiem czasowym.

Ustawa ta reguluje wszystkie kompetencje, które… 
Właściwie jak gdyby tworzy ona cały system obejmujący 
między innymi relacje pomiędzy wszystkimi osobami bio-
rącymi udział w procesie przeprowadzania kursów szkole-
niowych dla kierowców.

Problemem, jaki stał się powodem podjęcia prac nad 
tą nowelizacją, były między innymi pewne niezgodności, 
jeżeli chodzi o pytania zadawane na egzaminie na prawo 
jazdy. System, jaki stworzyliśmy, jest taki, że z jednej stro-
ny pytania te tworzy Instytut Transportu Samochodowego, 
a z drugiej swoje własne pytania wymyśla PWPW. No, 
mieliśmy z tym wszystkim pewien problem i dlatego niniej-
sza ustawa wprowadza jednolitą bazę pytań. Stworzyliśmy 
również system, w którym pytania te będą weryfikowane 
przez komisję powołaną przez ministra transportu. Można 
więc powiedzieć, że minister transportu przejmuje pełną 
odpowiedzialność za kształt tych pytań. Często pada pyta-
nie o liczbę pytań egzaminacyjnych, tak więc powiem pań-
stwu, że w tej chwili w tej wspólnej bazie jest ich ponad dwa 
tysiące trzysta. Nie stwarzamy jednak żadnych przeszkód, 

które powodowałyby ograniczenie ich liczby. Chciałbym 
to wyraźnie powiedzieć: zakładamy, że będzie ich o wiele 
więcej. Komisja weryfikacyjna ma stworzyć taki system, 
w którym ta jednolita baza pytań będzie obowiązywała 
wszystkie WORD w kraju, tak aby nie było tutaj żadnych 
dysproporcji. Przyjęto również takie rozwiązanie, że praca 
komisji weryfikacyjnej będzie finansowana, oczywiście 
pośrednio, z opłaty w wysokości 1,5% należności za prze-
prowadzenie teoretycznej części egzaminu. Uiszczać będą 
ją WORD. Taka opłata ma na celu zapewnienie właściwej 
pracy komisji. I to jest pierwsza sprawa, która została roz-
strzygnięta w tej ustawie.

Drugi element to spór, moim zdaniem oczywisty, 
pomiędzy wojewódzkimi ośrodkami ruchu drogowego, 
funkcjonującymi w obszarze samorządowym, a ośrodka-
mi szkolenia kierowców, które oczywiście funkcjonują na 
wolnym rynku. Podczas prac sejmowych cały czas spiera-
no się o to, jakie kompetencje, jakie zadania i, co za tym 
idzie, jakie środki finansowe zostaną przydzielone WORD, 
a jakie zadania przypadną ośrodkom szkolenia kierowców. 
Przyjęte zostało takie rozwiązanie, że kurs teoretyczny, 
który do tej pory był obowiązkowy, przestanie być obo-
wiązkowy. Kandydat na kierowcę, który nie uczestniczył 
w kursie, może więc bezpośrednio przystąpić do egzaminu. 
Jeżeli zda egzamin państwowy, to w tym momencie będzie 
mógł przystąpić do części praktycznej. I to jest ten sporny 
element, o którym pewnie będzie mowa także na dzisiej-
szym posiedzeniu komisji. Sejm zajął stanowisko, że kurs 
teoretyczny nie powinien być obowiązkowy. Wiadomo 
jednak, że wiąże się to z pewnymi obawami, szczególnie ze 
strony ośrodków szkolenia kierowców. Obawy te dotyczą 
niedostatecznego przygotowania kursantów do egzaminu 
praktycznego i, co za tym idzie, do późniejszej jazdy po 
naszych drogach.

Kolejna kwestia, która była dosyć często poruszana 
w trakcie prac nad projektem, to między innymi umożliwie-
nie jazdy motocyklem o pojemności do 125 cm3 wszystkim 
kierowcom, którzy posiadają prawo jazdy kategorii B, bez 
konieczności przejścia dodatkowego kursu i zdania egzami-
nu na prawo jazdy kategorii A. I takie rozwiązanie zostało 
przyjęte przez Sejm.

Ogólnie rzecz ujmując, dyskusja na posiedzeniu 
Wysokiej Komisji – zresztą tak samo było na posiedze-
niu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej – na pewno będzie toczyć się wokół proble-
matyki egzaminu teoretycznego i wokół tego, jakie zadania 
mają realizować WORD, a jakie ośrodki szkolenia kierow-
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ców. Rozwiązania, które przyjął Sejm, zostały zaakcepto-
wane przez nasz resort i przez rząd, a teraz polecamy je 
uwadze Wysokiej Komisji. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę państwa, sytuacja wygląda tak, że oczywiście 

pierwotnie był to projekt rządowy, ale potem w Sejmie 
wprowadzono sto siedemdziesiąt poprawek. Następnie 
były jeszcze… No, w każdym razie pracowano nad tym 
projektem bardzo długo.

Druga informacja jest taka, że nasza Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej obradowała 
w tej sprawie w zeszłym tygodniu i przyjęła siedem po-
prawek. Panie Ministrze, czy te wszystkie poprawki, które 
wprowadziła komisja samorządu terytorialnego, zostały 
zaakceptowane przez rząd?

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Powiedziawszy, co miałem powiedzieć, o zabranie 

głosu proszę pana legislatora. Panie Mecenasie, proszę 
o krótką opinię. Może podzielmy te poprawki na techniczne 
i merytoryczne. Wiem, że mają być jeszcze jakieś nowe, tak 
że prosimy wyraźnie wyodrębnić te trzy grupy.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Mirosław Reszczyński, Biuro Legislacyjne.
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! 

Szanowni Goście!
Zgodnie z wolą pana przewodniczącego skrótowo przed-

stawię wspomniane poprawki, najpierw te proponowane 
w opinii biura. Pierwsza z nich dotyczy zmiany osiemnastej 
w art. 1 noweli nadającej nowe brzmienie art. 32 ust. 3 
pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami. Mówiąc w skró-
cie, postulujemy tutaj zastosowanie prawidłowej techniki 
legislacyjnej. W związku z tym, że nowe brzmienie tego 
przepisu zostało przytoczone w całości, podczas gdy de fac-
to zmieniła się w nim tylko część jednostek redakcyjnych 
niższego rzędu, proponujemy punktowe wprowadzenie tych 
modyfikacji, to znaczy przytoczenie tylko tych jednostek, 
w których faktycznie nastąpiła zmiana treści.

Druga poprawka dotyczy zmiany pięćdziesiątej szóstej 
w art. 1 noweli odnoszącej się do proponowanego brzmie-
nia art. 128 ust. 3a ustawy o kierujących pojazdami. Krótko 
mówiąc, proponujemy, aby usunąć zbędny fragment tego 
przepisu. Dotyczy to znajdujących się in fine wyrazów 
„a nie spełniają obecnych wymagań”. Chodzi o samochody, 
które muszą być dostosowane do wymagań technicznych 
wprowadzanych w ustawie o kierujących pojazdami. Skoro 
samochody te muszą zostać dostosowane do tych wymagań, 
to wiadomo, że na razie ich nie spełniają.

Pozostałe poprawki dotyczą zmiany czternastej i zmia-
ny szesnastej lit. a w art. 1. Poprawki te mają charakter 
redakcyjny i językowy.

(Przewodniczący Marek Ziółkowski: To były te cztery 
poprawki, które zostały zaproponowane w opinii biura?)

Tak.

Proponujemy jeszcze, by Wysoka Komisja rozważyła 
wprowadzenie poprawki dotyczącej zmiany pięćdziesiątej 
piątej w art. 1 omawianej nowelizacji. Jest to związane 
z faktem, że w międzyczasie, to znaczy między uchwale-
niem ustawy nowelizacyjnej przez Sejm a chwilą obecną, 
ogłoszony został tekst jednolity ustawy o kierujących pojaz-
dami. W tymże tekście jednolitym pominięty został art. 125, 
w którym wprowadzono zmiany do ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym. W związku z powyższym proponujemy, aby 
art. 100b ust. 4 pkt 6 w proponowanym brzmieniu został 
wprowadzony bezpośrednio do ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym, ale z zastrzeżeniem, że wejdzie w życie do-
piero 4 stycznia 2016 r. W związku z tym sugerujemy trzy 
poprawki, które tak naprawdę stanowią całość. Mianowicie 
proponujemy, ażeby skreślić zmianę pięćdziesiątą piątą 
w art. 1, a po art. 1 dodać art. 1a nadający art. 100b ust. 4 
pkt 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym następujące brzmienie: odpowiednio do swoich 
kompetencji organy kontroli ruchu drogowego, prokurator, 
sąd lub organ orzekający w sprawach o naruszenie w po-
stępowaniu dyscyplinarnym – w zakresie, o którym mowa, 
w ust. 1 pkt 11 lit. e. Proponujemy też dodanie pktu 3 do 
art. 15 nowelizacji w takim oto brzmieniu: art. 1a, który 
wchodzi w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Szkoda, że nie mamy tych poprawek w wersji pisemnej. 

Jak rozumiem, pan ma tylko jeden egzemplarz. Tak?
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 

Mirosław Reszczyński: Tak, mam jeden egzemplarz.)
Panie Ministrze, czy mógłby pan w tej chwili przedsta-

wić opinię rządu na temat tych poprawek?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:
Tak. Co do tych czterech pierwszych to jesteśmy za. 

Jeżeli chodzi o te trzy, które zostały omówione jako ostat-
nie, to również je popieramy.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Rozumiem.
Nie jestem tylko pewien, jak wygląda sytuacja z tymi 

siedmioma poprawkami. Pierwsze cztery są tożsame z…
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 

Mirosław Reszczyński: Ma pan na myśli uchwałę Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej? )

Tak.
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Mirosław Reszczyński: Poprawki pierwsza, druga, 
trzecia i piąta to te same poprawki, które przed chwilą 
przedstawiłem.)

No właśnie.
(Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 

Mirosław Reszczyński: Z kolei poprawki czwarta, szósta 
i siódma na tym posiedzeniu komisji nie zostały jeszcze 
przez nikogo zgłoszone.)
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Aha, rozumiem. Ale nie musimy ich zgłaszać. Czyli 
mamy tamte cztery plus te trzy nowe. To jest jasne.

W takim razie otwieram dyskusję.
Proszę szanownych gości o przedstawianie się przed 

zabraniem głosu.
Proszę bardzo.

Prezes Zarządu 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 
Ośrodków Szkolenia Kierowców 
Roman Stencel:

Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panie 

Ministrze! Szanowni Państwo!
Jak wiadomo, niektóre sprawy po prostu umknęły 

komisji sejmowej w trakcie procedowania tej ustawy. 
Jedną z nich jest kwestia zatrudnienia instruktorów. Otóż 
zakładając, że to, co 9 maja uchwalił Sejm, zostanie za-
twierdzone przez Senat, a następnie wejdzie w życie, 
muszę powiedzieć, że wskutek tej nowelizacji słowa 
„zatrudniony” lub „zatrudnia” będą występować tylko 
w dwóch artykułach tej ustawy, a mianowicie w art. 28 
traktującym o wymogach dotyczących ośrodków szko-
lenia kierowców i w art. 26, który również dotyczy tej 
właśnie kwestii. We wszystkich pozostałych przepisach 
słowa te zostały wykreślone na etapie procedowania 
w Sejmie, ale na skutek nieuwagi w art. 26 ust. 7 dalej 
będzie mowa o zatrudnieniu. Konkretnie chodzi o to, 
że w myśl tego przepisu zajęcia prowadzone w formie 
e-learningu, czyli na odległość, odbywają się pod nad-
zorem instruktora zatrudnionego w ośrodku szkolenia 
kierowców. Uważamy, że powinno to zostać poprawione 
analogicznie do innych przepisów. Popatrzmy na przykład 
na zmianę piętnastą lit. b w art. 1, która spowodowała, 
że dotychczasowe sformułowania dotyczące zatrudnie-
nia instruktorów zostały wykreślone. Pozostał tylko ten 
nieszczęsny art. 26 ust. 7, który dotyczy – proszę zwrócić 
na to uwagę – szkolenia na odległość, czyli w formie 
e-learningu. Dlaczego akurat to jedno jedyne szkolenie 
ma być nadzorowane przez instruktora zatrudnionego 
w ośrodku szkolenia kierowców?

Panie Przewodniczący, Wysoka Komisjo, to jest bardzo 
istotna kwestia, jako że w opinii z 30 kwietnia 2013 r. mini-
sterstwo wyraźnie wskazało, że jeśli w ustawie zawarty jest 
wyraz „zatrudnienie”, to jest to traktowane jako stosunek 
pracy, który podlega kodeksowi pracy. W związku z tym 
oznacza to poważne konsekwencje dla przedsiębiorców. 
Przede wszystkim jednak wydaje się, że brakuje tu spój-
ności, bo w pozostałych przypadkach wykreślono tę formę, 
a w art. 26 ust. 7 ją pozostawiono.

I dlatego sugerujemy, żeby po prostu naprawić ten błąd 
poprzez dodanie w art. 1 zmiany piętnastej lit. c nadającej 
art. 26 ust. 7 następujące brzmienie: zajęcia, o których 
mowa w art. 23 ust. 3, są prowadzone pod nadzorem in-
struktora lub wykładowcy związanego stosunkiem praw-
nym z ośrodkiem szkolenia kierowców, o którym mowa 
w art. 26 ust. 2. Panie Przewodniczący, mam to na piśmie. 
Proszę podać dalej.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
A czy rząd widział tę poprawkę?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Roz-

woju Zbigniew Rynasiewicz: Mamy ją przed oczami.)
Macie? To dobrze.
W takim razie proszę przekazać ją panu mecenasowi, 

bo tu są dwa egzemplarze.
Chciał pan jeszcze coś dodać?
(Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 

Ośrodków Szkolenia Kierowców Roman Stencel: Tak, 
ale…)

To może zatrzymajmy się teraz nad tą poprawką, bo 
następna, jak rozumiem, dotyczy już innej materii.

Panie Ministrze, jakie jest stanowisko rządu wobec tej 
poprawki?

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:
Jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to chciałbym naj-

pierw zapytać pana mecenasa, czy ma jakieś uwagi legi-
slacyjne.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Szanowni 

Goście!
Pragnę zwrócić uwagę na to, że biuro nie miało wcze-

śniej możliwości uzyskania wglądu do tych poprawek, więc 
najpierw muszę się z nimi zapoznać.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Wobec tego zrobimy tak: jeżeli rząd wyrazi zgodę, to 

wyczyścimy te poprawki pod względem legislacyjnym 
i zgłosimy je na sesji plenarnej Senatu.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz: Pod względem meryto-
rycznym zgadzamy się z uzasadnieniem, które zostało tu 
przedstawione.)

To dobrze. W związku z tym nie będę teraz poddawał 
tego pod głosowanie, ale przyrzekamy, że ta poprawka zo-
stanie zgłoszona. Po sprawdzeniu, czy jest ona dobrze zre-
dagowana pod względem legislacyjnym, zgłosi ją senator 
sprawozdawca albo na przykład senator Kleina. Zgoda?

(Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 
Ośrodków Szkolenia Kierowców Roman Stencel: Zgoda.)

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Panie Przewodniczący, jeśli rząd nie wyraża sprzeciwu 

wobec kwestii merytorycznych, to chciałbym powiedzieć, 
że nie ma tutaj jakichś oczywistych wad redakcyjnych. 
A nawet jeśli okaże się, że jednak są tu jakieś błędy, to biuro 
dostosuje tę poprawkę do metody redakcyjnej stosowanej 
w Kancelarii Senatu.
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Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Zdaje się, że chciał pan coś jeszcze dodać.

Prezes Zarządu 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 
Ośrodków Szkolenia Kierowców 
Roman Stencel:
Tak, Panie Przewodniczący.
Proszę państwa, kolejna kwestia w zasadzie nie doty-

czy żadnego biznesu. Nikt na tym nie zarobi ani nie straci. 
Chodzi tylko o logikę. Panie Przewodniczący, Wysoka 
Komisjo, otóż wiadomo, że ustawa ta zmienia obieg do-
kumentów. Zgodnie z polityką cyfryzacji i informatyzacji 
społeczeństwa informacje o kandydatach na kierowców 
zamieszczane będą w systemie teleinformatycznym. Potem 
można będzie te informacje pobierać, uaktualniać itd. 
Pozostał jednak jeden element papierowy, który naszym 
zdaniem jest całkowicie zbędny i powoduje niepotrzebną 
mitręgę. Siłą rzeczy wchodzą tu w grę również takie kwe-
stie jak koszty papieru, ekologia itd. Mianowicie dzisiaj 
jest tak, że po zakończeniu szkolenia kierownik ośrodka 
musi obligatoryjnie wystawić papierowe zaświadczenie 
ukończenia kursu, mimo że nikt tego nie oczekuje. Przecież 
aby przystąpić do egzaminu… Może powiem inaczej: roz-
porządzenie – nie ustawa, tylko właśnie rozporządzenie 
– nakłada na kierownika ośrodka szkolenia kierowców 
obowiązek zaktualizowania profilu kandydata na kierowcę 
o informację o zakończonym kursie. Profil ten jest dostępny 
dla wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, więc w mo-
mencie, gdy zgłasza się kandydat, ośrodek pobiera profil 
i sprawdza, czy dana osoba ukończyła szkolenie, kto to 
szkolenie prowadził, jaki był jego wymiar i której kategorii 
ono dotyczyło. Wszystkie informacje, które są zapisane 
na papierze, są dostępne również w systemie, w profilu 
kandydata. W związku z tym nie widzimy potrzeby wysta-
wiania takich zaświadczeń. Skoro chcemy przeprowadzić 
informatyzację czy też cyfryzację, to po co ten papier?

Oczywiście można powiedzieć, że… Na początku 
strona rządowa podnosiła argument, że jest to konieczne 
na wypadek awarii systemu. No, oczywiście, awarie się 
zdarzają, ale w takim razie my proponujemy alternatywny 
zapis. Niech kierownik ośrodka, po ukończeniu szkolenia 
przez kursanta, obligatoryjnie aktualizuje profil danego 
kandydata na kierowcę w systemie teleinformatycznym, 
a zaświadczenie wystawia tylko na wniosek osoby zain-
teresowanej. Wtedy, kiedy zdarzy się awaria, taka osoba 
przyjdzie do ośrodka, poprosi o papierowe zaświadczenie 
i nie będzie żadnego problemu. Obligatoryjne wystawianie 
tych zaświadczeń nie ma przecież sensu.

Dlatego proponujemy pewną modyfikację zmiany szes-
nastej lit. b i c w art. 1, tak aby była ona zgodna z tym, 
o czym mówię. Mianowicie sugerujemy, by art. 27 ust. 4 
otrzymał następujące brzmienie: ośrodek szkolenia kie-
rowców lub inny podmiot prowadzący szkolenie osoby 
ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania 
motorowerem, pojazdem silnikowym lub uprawnienia do 
kierowania tramwajem zamieszcza w systemie teleinfor-
matycznym, o którym mowa w art. 51 ust. 2a pkt 1, doty-

czącą tej osoby informację o ukończeniu szkolenia i na jej 
wniosek wydaje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, 
jeżeli osoba ta… Dalej zostaje po staremu. Oczywiście 
może być tak, że Biuro Legislacyjne zmodyfikuje tę po-
prawkę, ale w każdym razie taki zapis spełniałby postulat, 
o którym mówiłem. Do art. 27 dodaje się również nowy 
ust. 4a, w związku z czym oczywiście musiałaby nastąpić 
w nim analogiczna zmiana. Może poproszę kolegę, żeby 
wręczył tę poprawkę panu przewodniczącemu.

I jeszcze jedno. Wysoka Komisjo, w tej nowelizacji, 
między innymi w zmianie dwudziestej ósmej w art. 1, do-
precyzowano, w jakich okolicznościach nie można osoby 
ubiegającej się o prawo jazdy poddać egzaminowi państwo-
wemu. Otóż nie można tego zrobić w dwóch przypadkach, 
to znaczy jeżeli w systemie teleinformatycznym nie ma 
informacji o ukończeniu szkolenia lub jeżeli dana osoba nie 
posiada zaświadczenia. Tak że naszym zdaniem również 
w tym zakresie powinno się dokonać określonych zmian. 
Na razie to tyle. Dziękuję.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Dziękuję.
Panie Mecenasie, jak to wygląda na pierwszy rzut oka 

pod względem legislacyjnym?

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Szanowny Panie Przewodniczący, analizując tę po-

prawkę, przede wszystkim pragnę zwrócić uwagę na to, 
że oczywiście należałoby ją zredagować w nieco odmienny 
sposób. Biuro chciałoby jeszcze sprawdzić, czy ta popraw-
ka nie wykracza poza zakres materii ustawowej przekazanej 
z Sejmu do Senatu. Wolelibyśmy mieć więcej czasu, żeby 
móc to przeanalizować.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Panie Ministrze, jakie jest stanowisko rządu w tej spra-

wie? Proszę o merytoryczną ocenę, niezależną od naszych 
kłopotów z konstytucyjnymi uprawnieniami Senatu.

(Wesołość na sali)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Roz-

woju Zbigniew Rynasiewicz: Jeżeli pan przewodniczący 
pozwoli, to oddam głos panu dyrektorowi Twardowskiemu. 
Dobrze?)

Bez urazy. Bardzo proszę.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Transportu Drogowego 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Łukasz Twardowski:
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Kiedy czytałem poprawkę przekazaną nam przez 

Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Ośrodków Szkolenia 
Kierowców, miałem wrażenie, że izba nie do końca ro-
zumie, na czym polegają przepisy zaproponowane przez 
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Sejm. Rozwiązanie, które zostało przedłożone przez Sejm, 
powoduje, że nie będzie już obowiązku odbycia szkolenia 
teoretycznego ani obowiązku wystawiania związanych 
z tym zaświadczeń. Państwa poprawka sprawiłaby, że 
osoba, która zdała już państwowy egzamin teoretyczny na 
prawo jazdy, musiałaby uzyskać zaświadczenie o odbyciu 
kursu, tak więc byłby to krok w tył.

Co do formy wydawanego to jest i będzie ona regulowa-
na w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzania egzaminu 
państwowego na prawo jazdy. Zostanie to uregulowane 
w taki sposób, że zaświadczenie umieszczane będzie w sys-
temie teleinformatycznym bądź, jeżeli nie będzie takiej 
możliwości, wydawane w formie papierowej. W związku 
z tym wydaje się, że jest to słuszne rozwiązanie. Forma 
zaświadczenia będzie uregulowana w rozporządzeniu.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Rozumiem. Czy pana prezesa to przekonuje?

Prezes Zarządu 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 
Ośrodków Szkolenia Kierowców 
Roman Stencel:
Dziękuję za głos, Panie Przewodniczący.
Panie Dyrektorze, przykład tej rewolucji związanej ze 

szkoleniem teoretycznym nie do końca ma tutaj zastoso-
wanie, bo istnieją też, jak wiadomo, szkolenia, w przypad-
ku których nie ma egzaminów państwowych. Biorąc pod 
uwagę, że w skali roku wydaje się czterysta albo pięćset 
tysięcy tych zaświadczeń, wyobraźmy sobie, jakie to są 
stosy papierów.

No ale skoro poinformował nas pan, że forma tych za-
świadczeń zostanie określona w akcie wykonawczym, to 
OK. Dziękuję.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Czyli na razie wycofuje się pan z tej poprawki?
(Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 

Ośrodków Szkolenia Kierowców Roman Stencel: Tak.)
Czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos?
Pan prezes? Jeszcze raz? Proszę bardzo. Może niech pan 

od razu powie, ile razy będzie pan jeszcze podnosił rękę.

Prezes Zarządu 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 
Ośrodków Szkolenia Kierowców 
Roman Stencel:

Panie Przewodniczący, co najmniej jeszcze jeden raz.
Kolejna kwestia też jest dosyć ważna. Otóż dotyczy 

ona zmian w art. 31 ustawy, który traktuje o ośrodkach 
spełniających dodatkowe wymagania. Zmiana siedemnasta 
w art. 1 nowelizacji właściwie została zainicjowana przez 
stronę społeczną. W art. 31 ust. 1 pkt 3 lit. b jest zapis mó-
wiący, że aby ośrodek mógł otrzymać poświadczenie, musi 

między innymi posiadać co najmniej jeden pojazd w za-
kresie danej kategorii prawa jazdy, który… Przepraszam, 
może przytoczę tiret drugie: „pojazd w zakresie prawa 
jazdy kategorii A i B jest nie starszy niż pięć lat, w zakre-
sie prawa jazdy kategorii C jest nie starszy niż siedem lat, 
a w zakresie prawa jazdy kategorii D jest nie starszy niż 
dwanaście lat”. Na którymś z ostatnich posiedzeń, chyba 
6 maja, kiedy sejmowa Komisja Infrastruktury przyjmo-
wała sprawozdanie z drugiego czytania, na wniosek Biura 
Legislacyjnego z projektu wykreślono wyraz „ten”. Czym 
to skutkuje? Otóż skutkuje to tym, że wszystkie pojaz-
dy, które są używane przez ośrodek szkolenia kierowców 
spełniający dodatkowe wymagania, muszą spełniać kry-
teria wiekowe. W zakresie prawa jazdy kategorii A i B 
pojazdy te nie mogą być starsze niż pięć lat, w zakresie 
prawa jazdy kategorii C nie mogą być starsze niż siedem 
lat, a w zakresie prawa jazdy kategorii D nie mogą być 
starsze niż dwanaście lat.

Nasza pierwotna propozycja, zmierzała do tego, żeby 
kryteria wiekowe były ograniczone tylko do jednego pojaz-
du, a mianowicie do tego, który jest własnością przedsię-
biorcy albo przedmiotem umowy leasingu. Nasza propozy-
cja poprawki jest więc taka, żeby wrócić do tej pierwotnej 
wersji, czyli w art. 31 ust. 1 pkt 3 lit. b tiret drugie dodać 
wyraz „ten”. Uzyskalibyśmy dzięki temu taki efekt, że 
wspomniane kryteria wiekowe byłyby stosowane tylko do 
pojazdu, który jest własnością danego przedsiębiorcy albo 
przedmiotem umowy leasingu.

Wysoka Komisjo, my uważamy, że powinno się stwo-
rzyć takie normy prawne, które będą mobilizować, za-
chęcać przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia 
kierowców do ubiegania się o status OSKSDW. No, tak 
w skrócie nazywam ośrodki szkolenia kierowców speł-
niające dodatkowe wymagania. Przecież ośrodek, który 
będzie do tego dążyć, pójdzie w górę i będzie się rozwijał, 
bo musi uzyskać akredytację kuratora oświaty, zatrudnić 
odpowiednią kadrę, mieć określoną infrastrukturę itd., itd. 
Jeżeli nie dodamy wyrazu „ten”, to w sytuacji kryzysu, 
kiedy ogranicza się kompetencje tych ośrodków, czyli 
zabiera im źródła finansowania, przedsiębiorcy nie będą 
mieli żadnych szans, żeby masowo rozwijać się w takim 
właśnie kierunku.

Panie Przewodniczący, chcę wskazać na jeszcze jeden 
element. Otóż mam na myśli kwestię motocykli. Nikogo 
nie trzeba przekonywać, że motocykle są eksploatowane 
sezonowo, maksymalnie przez siedem czy osiem miesięcy 
w roku. I teraz proszę się temu przyjrzeć. Jeśli przedsiębior-
ca ma pięcioletni motocykl z 40 tysiącami km przebiegu, 
to na podstawie ustawy musi go wymienić, bo nie spełnia 
on już kryterium wiekowego. Wydaje się, że nie ma to ra-
cjonalnego uzasadnienia. Proszę państwa, nie ma żadnych 
racjonalnych przesłanek, żeby w takich okolicznościach 
pozbywać się tego motocykla. To na razie tyle. Dziękuję.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Dziękuję.
Proszę o ocenę merytoryczną, bo od strony legislacyj-

nej, jak rozumiem, nie byłoby z tą poprawką większych 
kłopotów. Panie Ministrze, co pan na to?
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Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:

My pozostajemy przy wersji zawartej w sprawozdaniu 
sejmowym.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

No dobrze. W takim razie nie będę już o to pytał pana 
legislatora.

Rozumiem, że chciał pan zabrać głos jeszcze raz. Tak?

Prezes Zarządu 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 
Ośrodków Szkolenia Kierowców 
Roman Stencel:

Tak, ostatni raz.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo.
Chodzi o zmianę pięćdziesiątą szóstą w art. 1, która 

dotyczy przepisu przejściowego zawartego w ustawie o kie-
rujących pojazdami. Otóż zaproponowana tutaj nowelizacja 
właściwie ogranicza się do jednej kwestii, a mianowicie 
do tego, żeby wyraźnie podkreślić, że okres przejściowy 
trwający dwa lata dotyczy również pojazdów. Również 
one mogą nie spełniać wymogów przez okres dwóch lat 
od dnia wejścia ustawy w życie. Tak naprawdę jednak, 
przynajmniej naszym zdaniem, poprawka ta jest właści-
wie zbędna. Skoro w ustawie, w art. 28 ust. 2 pkt 1, do 
którego odnosi się ten przepis przejściowy, mówi się, że 
infrastruktura ośrodka szkolenia kierowców składa się z sali 
wykładowej, pomieszczenia biurowego, placu manewro-
wego i pojazdu do nauki jazdy, to nie rozumiem, po co to 
dodatkowo podkreślać.

Aha, w art. 128 ustawy o kierujących pojazdami mówi 
się także o tym, że przedsiębiorca, który w dniu wejścia 
ustawy w życie prowadził ośrodek szkolenia kierowców, 
ma dostosować infrastrukturę ośrodka do wymogów, o któ-
rych mowa w art. 28 ust. 2. Panie Ministrze, zapis ten jest 
niejednoznaczny i powoduje przeróżne interpretacje, przede 
wszystkim w starostwach. Chodzi o to, że pkt 1 mówi o in-
frastrukturze, a pkt 2 o zatrudnieniu. Art. 128 odwołuje 
się do art. 28 ust. 2, który składa się z czterech punktów, 
podczas gdy o infrastrukturze jest mowa tylko w jednym 
z nich. I to właśnie powoduje te niejasności oraz nierówne 
traktowanie. W jednych starostwach uważa się, że przepis 
ten dotyczy tylko infrastruktury, czyli sal, biur, pojazdów 
itd., a w innych, że dotyczy również kadry pracowniczej. 
No, można mieć tutaj wątpliwości. Gdyby było napisa-
ne, że chodzi o wymogi, o których mowa w art. 28 ust. 2 
pkt 1, gdzie jest mowa o infrastrukturze, wtedy nie byłoby 
takich rozbieżności, ale obecnie przepis ten jest naprawdę 
niejednoznaczny.

I jeszcze jedno. Otóż przedsiębiorca, po dostosowaniu 
się do wspomnianych wymagań, w ciągu dwóch lat od wej-
ścia ustawy w życie ma przekazać staroście odpowiednią 
informację. Jaką informację? Tę, o której mowa w art. 28 
ust. 4 pkt 5, czyli informację o oznaczeniu i adresie ośrodka 

szkolenia kierowców. Niemniej jednak art. 128 ust. 3 pkt 1 
zobligował przedsiębiorców do przekazania tej informacji 
już po trzech miesiącach od wejścia ustawy w życie, tak 
więc przedsiębiorcy już dawno tę informację przekazali. 
Po co dublować coś, co starostowie mają już od dawna? 
A ponadto, zgodnie z innym przepisem, przedsiębiorca, 
który znajduje się w rejestrze działalności regulowanej, 
jest przecież zobligowany do zgłoszenia każdej zmiany naj-
później w terminie czternastu dni. Panie Ministrze, wydaje 
się, że jest to po prostu błąd. Jeżeli już mamy zachować 
ten wymóg, to powinniśmy zmienić wspomniany przepis 
tak, żeby odnosił się do art. 28 ust. 4 pkt 6, bo to właśnie 
w pkcie 6 jest mowa o adresach sal, pomieszczeń biuro-
wych, placów manewrowych itd. Prawda?

Już kończę. Generalnie proponujemy poprawkę nada-
jącą art. 128 ust. 3 pkt 2 ustawy o kierujących pojazda-
mi następujące brzmienie: dostosować ośrodek szkolenia 
kierowców do wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 
pkt 1 i 2, i przedłożyć staroście informację, o której mowa 
w art. 28 ust. 4 pkt 6 – w terminie dwóch lat od dnia wejścia 
ustawy w życie. Dziękuję.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Co na to rząd, Panie Ministrze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju Zbigniew Rynasiewicz: Odpowie pan dyrektor 
Twardowski.)

Proszę bardzo.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Transportu Drogowego 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Łukasz Twardowski:

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni 
Państwo!

Dostosowanie infrastruktury do wymogów, o których 
mówił pan prezes Stencel, obejmuje i place manewrowe, 
i pojazdy przeznaczone do nauki jazdy. Stąd też w projek-
cie sejmowym znalazła się propozycja dodania do art. 128 
ustawy ust. 3a. Chodzi o to, żeby rozwiać wątpliwości, jakie 
obecnie mają starostowie. Dotyczy to nie tylko placów 
manewrowych i sal wykładowych, ale również – a nawet 
w szczególności – pojazdów.

Odnosząc się do samej poprawki, proponuję, żeby 
art. 128 ust. 3 pkt 2 pozostał jednak w takim brzmieniu, ja-
kie ma w chwili obecnej. Gdyby parlament przyjął popraw-
kę zaproponowaną przez Ogólnopolską Izbę Gospodarczą 
Ośrodków Szkolenia Kierowców, wspomniane dwa lata 
byłyby liczone od dnia wejścia w życie tego nowego prze-
pisu, a więc okres dostosowawczy zostałby wydłużony 
o kolejne dwa lata. Dlatego też pozostawienie tego w do-
tychczasowym brzmieniu wydaje się słuszne.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Panie Mecenasie, czy ma pan jakieś uwagi?
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Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Pragnę zwrócić uwagę na to, że jeśli były jakiekolwiek 

spory, czy samochody zaliczają się do infrastruktury, to 
zmiana pięćdziesiąta szósta w art. 1 nowelizacji je rozstrzy-
ga, bo powstała ona, można powiedzieć, na kanwie tych 
właśnie wątpliwości, które zostały przedstawione zarówno 
przez stronę rządową, jak i przez pana prezesa. Zakładając, 
że dotychczasowe brzmienie tego przepisu powodowało, 
iż podmioty stosujące ustawę miały wątpliwości co do jej 
interpretacji, myślę, że wspomniana zmiana ten problem 
rozwiązuje. To jest pierwsza sprawa.

Pragnę jeszcze wrócić do proponowanej poprawki od-
noszącej się do zmiany siedemnastej w art. 1 noweliza-
cji. Chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, że zmiany 
w art. 31 ust. 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze i drugie nie są 
przedmiotem tego przedłożenia. Ustawa, którą dostaliśmy 
z Sejmu, nie obejmuje zmian w tiret pierwszym i drugim, 
tylko ewentualne zmiany we wprowadzeniu do wyliczenia. 
Dziękuję…

(Przewodniczący Marek Ziółkowski: A zatem jakie jest 
pana stanowisko?)

Jeżeli chodzi o zmianę dotyczącą art. 128 ustawy o kie-
rujących pojazdami, to rozwiewa ona wątpliwości, czy 
w skład infrastruktury wchodzą również samochody.

Jeśli zaś mówimy o proponowanej przez pan prezesa 
poprawce do zmiany siedemnastej w art. 1 nowelizacji, to 
pragnę zwrócić uwagę, że wykracza ona poza zakres tego 
przedłożenia. Z panów wypowiedzi mogłoby wynikać, że 
w art. 31 ust. 1 pkt 3 lit. b tiret pierwsze i drugie ustawy 
o kierujących pojazdami zostały dokonane jakieś zmiany, 
ale w przedłożeniu, które otrzymaliśmy, takich zmian nie 
ma. Dziękuję.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Panie Dyrektorze, w takim razie wróćmy jeszcze raz 
do tej zmiany odnoszącej się do art. 128 ustawy o kie-
rujących pojazdami. Wyjaśnił już pan, że rozwiewa ona 
pewne wątpliwości, choć merytorycznie nic nie zmienia. 
W związku z tym chciałbym spytać, czy nie jest to redun-
dancja legislacyjna.

Zastępca Dyrektora 
Departamentu Transportu Drogowego 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Łukasz Twardowski:

Szanowny Panie Przewodniczący, zmiana pięćdziesiąta 
szósta w art. 1 zaproponowanej przez Sejm nowelizacji 
wskazuje na to, że pojęcie „infrastruktura” obejmuje rów-
nież samochody służące do nauki jazdy. Poprawka zapro-
ponowana przez ośrodki szkolenia kierowców, czyli przez 
stronę społeczną, mogłaby skutkować tym, że proces do-
stosowywania tej infrastruktury do ustawowych wymogów 
zostałby wydłużony o kolejne dwa lata, a chyba nie na tym 
nam zależy.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Prezesie.

Prezes Zarządu 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 
Ośrodków Szkolenia Kierowców 
Roman Stencel:
Dziękuję.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Nie chcę już zabierać państwu więcej czasu, ale napraw-

dę nie wiem, skąd w ogóle wzięło się to przekonanie, że 
zdarzają się wątpliwości, czy pojazd jest elementem infra-
struktury. No, nie rozumiemy tego, bo my takich problemów 
nie mamy. Nie stwierdziliśmy też, żeby w jakimkolwiek sta-
rostwie były tego rodzaju problemy interpretacyjne. Ustawa 
obowiązuje od 19 stycznia 2013 r. W art. 28 ust. 2 pkt 1 jest 
wyraźnie powiedziane, że ośrodek szkolenia kierowców 
może prowadzić przedsiębiorca, który posiada infrastrukturę 
odpowiednią do zakresu prowadzonego szkolenia. Potem 
wymienia się salę wykładową, pomieszczenie biurowe, plac 
manewrowy oraz pojazd przeznaczony do nauki jazdy, tak 
więc nikt nie może mieć wątpliwości, że jeżeli w przepisie 
przejściowym mówi się o infrastrukturze, to chodzi o całą 
infrastrukturę, o której mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1. I dlatego 
w tej kwestii nie stwierdziliśmy żadnego problemu.

Wysoka Komisjo, tak jak mówiłem, problem jest taki, 
że jeden starosta traktuje art. 28 ust. 2 całościowo, a inny 
wybiórczo. Chodzi o to, że w ust. 2 jest również pkt 2, który 
stanowi, że aby można było prowadzić ośrodek szkolenia kie-
rowców, trzeba zatrudniać instruktora z co najmniej trzylet-
nim doświadczeniem w każdej kategorii prawa jazdy. Skoro 
w przepisie przejściowym mówi się, że ośrodek szkolenia 
kierowców ma się dostosować do wymogów określonych 
w art. 28 ust. 2, to… Panie Dyrektorze, jeżeli chodzi tutaj 
tylko o infrastrukturę, to w takim razie należałoby wpisać do 
ustawy konkretne odwołanie do art. 28 ust. 2 pkt 1. I wtedy 
byłoby OK, nikt nie miałby żadnych wątpliwości. Przecież 
ust. 2 zawiera cztery punkty: o infrastrukturze, o kadrze, 
o pomocach dydaktycznych i o tym, że właścicielem ośrodka 
nie może być osoba prawomocnie skazana za przestępstwo. 
Przepis przejściowy odwołuje się do całego ust. 2 i dlatego 
w starostwach rodzą się poważne wątpliwości interpreta-
cyjne. Jest jeszcze czas, żeby to naprawić. Niemniej jednak 
jeżeli chcą państwo jeszcze raz zapisać w ustawie, że pojazdy 
samochodowe są elementem infrastruktury, to wydaje mi się, 
że jest to bez sensu. Dziękuję.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Pan senator Jurcewicz. Proszę bardzo.

Senator Stanisław Jurcewicz:
Panie Przewodniczący! Panie Ministrze!
Mam dwa pytania. Pierwsze dotyczy maila, który 

oficjalnie wpłynął do Senatu. Chodzi o zmianę pierwszą 
w art. 1 nowelizacji odnoszącą się do art. 6 ust. 3 pkt 4 usta-
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wy o kierujących pojazdami. Jest tam mowa o uprawnie-
niach do kierowania motocyklem z automatyczną skrzynią 
biegów i o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 
125 cm3. Chciałbym skupić się na tej automatycznej skrzyni 
biegów. Mam następujące pytanie: czy przepis ten może 
mieć jakiś związek z produkcją tego typu motocykli przez 
jakąś firmę? Nikogo o nic – nie daj Boże – nie posądzam, 
ale takie pytanie wynika z maila, który otrzymaliśmy. No, 
jest w nim zawarta taka sugestia. Chciałbym więc na tym 
etapie wyjaśnić, czy nie jest to faworyzowanie rozwiązań 
jakiegoś konkretnego koncernu.

A jeśli chodzi o drugie pytanie, to dotyczy ono… Jest 
z nami przedstawiciel Związku Powiatów Polskich, więc 
chciałbym zapytać go o opinię na temat wspominanych 
wcześniej wątpliwości interpretacyjnych. Prosiłbym o od-
powiedź na pytanie, czy starostwa faktycznie mają ten 
problem, o którym mówił pan prezes.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Pan się zgłasza? Proszę bardzo.

Przedstawiciel 
Związku Powiatów Polskich 
Grzegorz Kubalski:
Grzegorz Kubalski, Związek Powiatów Polskich.
Jeżeli chodzi o zmianę pięćdziesiątą szóstą w art. 1 no-

welizacji, to wprowadzono ją właśnie na wniosek starostw. 
Ma to związek z obecnym brzmieniem ustawy i przepisów 
wykonawczych. Otóż ustawodawca wskazał, że ośrod-
ki szkolenia kierowców mają dwa lata na dostosowanie 
do nowych wymagań swojej infrastruktury, w skład któ-
rej niewątpliwie wchodzą również pojazdy. To nie ulega 
wątpliwości. Problem polega na tym, że rozporządzenie 
ministra stanowi, iż szkolenie w zakresie określonych ka-
tegorii prawa jazdy może odbywać się z wykorzystaniem 
pojazdów, które spełniają określone wymogi techniczne. 
Doprowadziło to do takiej sytuacji, że przy okazji prze-
prowadzanych kontroli zaistniała wątpliwość, czy pojazd, 
który był na wyposażeniu ośrodka szkolenia kierowców 
przed wejściem ustawy w życie i który nie spełnia wspo-
mnianych wymogów – ale nie tych wynikających z ustawy, 
tylko z przepisów rozporządzenia – może być używany 
w czasie tego dwuletniego okresu na dostosowanie infra-
struktury, czy też nie. Jeżeli przyjmiemy interpretację wy-
nikającą bezpośrednio z ustawy, w której mówi się o tym, 
że w czasie przewidzianym na dostosowanie infrastruktury 
ośrodek może normalnie funkcjonować, to odpowiedź bę-
dzie brzmiała: tak. Jeżeli zaś weźmiemy pod uwagę prze-
pisy rozporządzenia określającego warunki techniczne 
pojazdów, w którym nie został przewidziany żaden okres 
przejściowy, to odpowiedź będzie brzmiała: nie. W konse-
kwencji zaistniała konieczność jednoznacznego przesądze-
nia, czy jeżeli mamy do czynienia z pojazdem, który był 
w posiadaniu ośrodka szkolenia kierowców przed wejściem 
ustawy w życie, to może on nadal służyć do szkolenia kie-
rowców, mimo że nie spełnia obecnych warunków, czy też 
nie ma takiej możliwości. Przepis ten miał rozstrzygnąć tę 

właśnie wątpliwość. Szczerze powiedziawszy, z punktu 
widzenia Związku Powiatów Polskich obojętne jest, czy 
pojazdy te będą mogły służyć do szkolenia kierowców, czy 
też nie, niemniej jednak niewątpliwie należy to rozstrzy-
gnąć, gdyż szkolenie kierowców z użyciem pojazdu, który 
nie może być wykorzystywany do tego celu, jest podstawą 
do wydania zakazu prowadzenia działalności regulowanej 
polegającej na prowadzeniu ośrodka szkolenia kierowców. 
Nie może być więc żadnych wątpliwości co do tego, czy 
starostowie powinni taką sankcję stosować. Stąd właśnie 
propozycja przepisu, który rozstrzygałby, co oznacza dosto-
sowanie pojazdów do nowych wymogów. Chodzi o to, czy 
polega ono na tym, że samochody te muszą stać na placu, 
bo do niczego innego się nie nadają, czy też w okresie do-
stosowawczym mogą nadal służyć do szkolenia kierowców. 
Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Chciałbym jeszcze zapytać pana ministra, jakie były 

intencje ustawodawcy, jeżeli chodzi o tę zmianę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:
Jak już mówił mój przedmówca, była to inicjatywa 

Związku Powiatów Polskich. Dyskutowaliśmy o tym kil-
kukrotnie, bo pierwszy wariant, który przedstawił Związek 
Powiatów Polskich, nie został przyjęty. Przyjęta została ta 
wersja, która jest w tekście sprawozdania. Ze względu na 
przesłanki, o których mówił tutaj przedstawiciel Związku 
Powiatów Polskich, uznaliśmy, że należy zaakceptować 
zapis o takiej treści. Sejm zadecydował tak samo.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
W takim razie przepis, który został zaproponowany, jest 

zgodny z… Muszę powiedzieć, że już się pogubiłem.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Jeśli mogę, to chciałbym to wyjaśnić. Wydaje się, że 

brzmienie zmiany pięćdziesiątej szóstej zaproponowanej 
w art. 1 nowelizacji czyni zadość słowom przedstawiciela 
powiatów, bo wyjaśnia, że wspomniane pojazdy można 
wykorzystywać do szkolenia kierowców.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Chciałbym jeszcze wrócić do problemu, czy owe wy-

magania dotyczą tylko art. 28 ust. 2 pkt 1, czy również 
art. 28 ust. 2 pkt 2. Czy chodzi tylko o infrastrukturę łącznie 
z pojazdami, czy jeszcze o coś innego? Panie Ministrze, 
Panie Dyrektorze, czy poprawka w tym zakresie byłaby 
dopuszczalna?
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Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:
Rozumiem wyjaśnienia i intencje pana prezesa. 

Podzielam jego zastrzeżenia, ale jeśli chodzi o konstrukcję 
tego przepisu, to w tej chwili nie mam zdania. Musielibyśmy 
to przeanalizować.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Panie Prezesie, w takim razie proponuję, żeby ta po-

prawka została zgłoszona w czasie obrad plenarnych, kiedy 
nabierze już kształtu legislacyjnego, ponieważ konieczne 
są tutaj jeszcze pewne robocze uzgodnienia. Pan mece-
nas z panem dyrektorem – oczywiście jeżeli pan minister 
oddeleguje do tego akurat pana dyrektora – dopracują tę 
poprawkę, tak aby była ona zgodna z tym, o czym pan 
prezes mówił. Zgoda?

(Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 
Ośrodków Szkolenia Kierowców Roman Stencel: Tak. 
Dziękuję.)

Dobrze.
W takim razie kto jeszcze chciałby się wypowiedzieć?
Proszę się przedstawić.

Prezes Zarządu 
Polskiej Izby Gospodarczej 
Ośrodków Szkolenia Kierowców 
Krzysztof Szymański:
Krzysztof Szymański, Polska Izba Gospodarcza 

Ośrodków Szkolenia Kierowców.
Panie Przewodniczący! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Chciałbym nawiązać do zniesienia obowiązku odbycia 

szkolenia z teorii.
(Przewodniczący Marek Ziółkowski: Szkolenia czego?)
(Głos z sali: Z teorii.)
(Przewodniczący Marek Ziółkowski: Ach, z teorii. 

Usłyszałem „stron”.)
Chodzi o teoretyczną część kursu.
Ponieważ mam w tej branży doświadczenie, od po-

czątku brałem udział w pracach nad stworzeniem ustawy 
o kierujących pojazdami. Chciałbym powiedzieć, że miała 
ona uporządkować system szkolenia oraz poprawić bez-
pieczeństwo ruchu drogowego. No, okazało się jednak, że 
są tutaj jeszcze pewne niedociągnięcia. W związku z tym 
celem niniejszej nowelizacji, opracowanej po kilkunastu 
miesiącach stosowania ustawy, jest modyfikacja i dopre-
cyzowanie niektórych przepisów.

Jakie są efekty wejścia tej ustawy w życie? Otóż po-
mimo kłopotów z bazą pytań egzaminacyjnych i mniejszej 
zdawalności egzaminu teoretycznego, wyraźnie wzrosła 
zdawalność egzaminu praktycznego. W związku z tym 
dyrektorzy WORD podkreślają, że cel tej ustawy w pew-
nym sensie został osiągnięty i że należałoby takie działania 
kontynuować.

Tymczasem niniejsza modyfikacja systemu egzamino-
wania z jednej strony tworzy jednolitą, zatwierdzaną przez 
ministra bazę pytań, lecz z drugiej strony niszczy obecny 

system szkolenia teoretycznego. Nasuwa się pytanie, jaki 
sens ma takie działanie, skoro na mocy tej ustawy 4 stycz-
nia 2016 r. obowiązkowe stanie się szkolenie teoretyczne 
z zakresu BRD prowadzone przez wojewódzkie ośrodki 
ruchu drogowego. Likwidujemy jeden obowiązek, a potem 
wprowadzamy inny. To jest pierwsza sprawa.

Kolejna sprawa jest taka, że w ramach konsultacji uzy-
skaliśmy poparcie resortu w sprawie zmian, które miały 
ograniczyć system szkolenia na odległość, niemniej jednak 
szkolenie teoretyczne miało zostać zachowane. No, zostało 
to zaakceptowane przez resort. W dniu 1 kwietnia, kiedy 
wniesiona została poprawka, aby szkolenie teoretyczne 
stało się nieobowiązkowe, wystosowałem w tej sprawie 
pismo do pana ministra, który odpowiedział mi, że fak-
tycznie mieliśmy poparcie resortu, ale niestety zostało to 
przegłosowane w parlamencie, tak więc nie będzie już 
obowiązku odbycia tego szkolenia.

W obecnej sytuacji należałoby zadać pytanie, co mają 
zrobić osoby nauczające na kursach prawa jazdy. Ci in-
struktorzy mają wysokie kwalifikacje, ponieważ posiadają 
uprawnienia w zakresie kategorii A, B, C i D. W dzisiej-
szych warunkach uzyskanie tych uprawnień to koszt około 
20 tysięcy zł. Poza tym żeby uzyskać takie uprawnienia, 
trzeba przez przynajmniej parę lat zdawać niełatwe egza-
miny. A więc pytanie brzmi: co dalej z osobami naucza-
jącymi na kursach w zakresie tych wyższych kategorii? 
W tym momencie po prostu wyłączamy tych ludzi z sys-
temu szkolenia, a dzieje się to z tego tytułu, że znosimy 
obowiązek szkolenia teoretycznego w zakresie wszystkich 
kategorii prawa jazdy. No, jest to dziwne, bo przecież ka-
tegorie zawodowe są bardzo ważne. Nie wiem, czy jest 
inny kraj, w którym nie ma obowiązku odbycia teoretycz-
nej części szkolenia w zakresie wyższych kategorii prawa 
jazdy. Dlatego uważam, że powinniśmy wrócić do tych 
poprzednich zapisów.

Podam jeszcze przykład z minionego tygodnia. Mój 
wspólnik zdawał egzamin na doradcę ADR. Rok temu 
nie można było zdawać tego egzaminu w wersji papie-
rowej. Była tylko wersja elektroniczna. W dniu dzisiej-
szym istnieje już wersja papierowa, więc można zdawać 
ten egzamin i na komputerze, i w wersji papierowej. Mój 
wspólnik, absolwent politechniki, magister inżynier, trzy-
dziestoczteroletni doświadczony człowiek, dobrze się do 
tego egzaminu przygotował, ale wolał go zdawać w wersji 
papierowej, ponieważ twierdzi, że dzięki temu łatwiej mu 
znaleźć jakąś potrzebną informację. W przypadku wersji 
komputerowej trwa to o wiele dłużej. Oczywiście nie zdał 
on tego egzaminu, ale może jeszcze pojechać do Austrii. 
Koszt byłby niewiele wyższy, ale tam, po czterodniowym 
kursie, bez problemu zdaje się ten egzamin z wynikiem po-
zytywnym. A więc jest tutaj jakiś problem, który powoduje, 
że u nas tego egzaminu zdać nie można. Nawiasem mówiąc, 
w tym momencie nasuwa mi się pytanie, dlaczego obecnie 
tak trudno zdać egzamin na prawo jazdy w wojewódzkim 
ośrodku ruchu drogowego. Ludzie przystępują do niego po 
cztery albo pięć razy.

W związku z tym proponuję taką poprawkę, żeby zre-
zygnować z dodawanego art. 23a, a w art. 23 ust. 3 ustawy 
o kierujących pojazdami zapisać, że wykłady, o których 
mowa w ust 2 pkt 1, mogą być prowadzone w formie 
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nauczania na odległość z wykorzystaniem technik kom-
puterowych i internetu pod nadzorem ośrodka szkolenia 
kierowców, ale tylko w przypadku osób niepełnosprawnych 
mających orzeczoną niepełnosprawność ruchową lub osób 
głuchoniemych. Chodzi o to, żeby z e-learningu mogły 
korzystać tylko te osoby, które nie mają możliwości uczest-
nictwa w szkoleniu odbywającym się w ośrodku szkolenia 
kierowców.

Były już takie przypadki, że w wyższej izbie parlamentu 
wnoszono poprawki, które wszystkim wychodziły na dobre. 
Poprawka, którą zaproponowałem, dotyczy przede wszyst-
kim grupy najmłodszych kierowców. Mam tu na myśli 
przedział wiekowy od osiemnastu do dwudziestu czterech 
lat. Proszę państwa, kiedy mówimy o wychowywaniu tych 
ludzi podczas trzydziestu godzin naszych zajęć, na ustach 
pewnych osób czasami pojawia się grymas albo uśmiech, 
ale proszę mi wierzyć, że my naprawdę mamy zarówno 
doświadczenie w prowadzeniu tych ośrodków, jak i bardzo 
dobre relacje z młodzieżą. Jestem przekonany, że jeżeli obo-
wiązek odbycia szkolenia teoretycznego zostanie zniesiony, 
to będziemy mieć do czynienia, przynajmniej przez rok, 
z kolejnym zachwianiem całego procesu szkolenia kierow-
ców. Poza tym nie chodzi tutaj o biznes, tylko o miejsca 
pracy i o kwalifikacje ludzi, których zatrudniamy. Łatwo 
jest coś zniszczyć, ale potem bardzo trudno to odbudować. 
Dziękuję serdecznie.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Poruszył pan dwie kwestie. Po pierwsze, poprawka ta 

dotyczyłaby obowiązku odbycia szkolenia teoretycznego, 
a po drugie, ograniczenia e-learningu do pewnej grupy 
osób. No, byłyby to dosyć daleko idące zmiany merytorycz-
ne, które właściwie godziłyby w samą ideę tej ustawy.

W związku z tym chciałbym poprosić, żeby na ten temat 
wypowiedział się rząd. Panie Ministrze, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Już na wstępie mówiłem, że w tej sprawie przychyliliśmy 

się do opinii, które były wyrażane w czasie prac sejmowych. 
Zapisy te ze zrozumiałych powodów powodują niepokój po 
stronie ośrodków kształcenia kierowców, ale decyzja już 
zapadła i nie widzimy powodów do jej zmiany.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Rozumiem.
Proszę bardzo, Panie Mecenasie.

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Chciałbym jedynie zwrócić uwagę, że rzeczywiście są 

to poprawki stricte merytoryczne, niemniej jednak jeśli 
chodzi o wykreślenie art. 23a, to ta poprawka jest skonstru-

owana wadliwie. Otóż w związku ze skreśleniem art. 23a, 
o którym mowa w zmianie dwunastej w art. 1 ustawy nowe-
lizującej, należałoby jeszcze skreślić zmianę szesnastą lit. c, 
zmianę dwudziestą ósmą lit. a i art. 15 pkt 2 nowelizacji. 
Takie byłyby konsekwencje wykreślenia art. 23a.

Jeśli chodzi o kwestie związane ze szkoleniem na 
odległość z wykorzystaniem technik komputerowych, to 
zachodzi wątpliwość, czy nie wykracza to poza materię 
ustawy. Oczywiście przedłożenie, które otrzymaliśmy 
z Sejmu, jest w pewnym stopniu związane z tym tema-
tem, ale tak naprawdę ustawa ta nie dotyczy szkolenia na 
odległość. Dopuszczalny zakres poprawek senackich jest 
taki, że Senat może zmodyfikować tylko to, co wpłynęło 
z Sejmu. Senat mógłby więc podjąć decyzję o wykreśleniu 
tego zapisu z ustawy tylko w przypadku takiej regulacji, 
która wprowadzałaby szkolenia e-learningowe, podczas 
gdy niniejsze przedłożenie sejmowe w ogóle tej sprawy 
nie reguluje. Dziękuję.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
A więc byłoby to, jak rozumiem, wykroczenie poza 

materię ustawy, która wpłynęła do nas z Sejmu. W takim 
razie nie przejmuję tej poprawki.

Jeszcze pan chciał zabrać głos. Proszę bardzo.

Radca Prawny w Polskim Związku 
Przemysłu Motoryzacyjnego 
Marcin Witaszek:
Marcin Witaszek, Polski Związek Przemysłu 

Motoryzacyjnego.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panie 

Ministrze!
Chciałbym odnieść się do pytania dotyczącego moto-

cykli o pojemności silnika nieprzekraczającej 125 cm3. Jak 
rozumiem, pytanie pana senatora było związane z uwagą 
obywatelską dotyczącą skuterów z automatyczną skrzynią 
biegów, które w większości produkowane są w Chinach.

(Senator Stanisław Jurcewicz: No, ja nie mówiłem, że 
są one produkowane w Chinach.)

(Przewodniczący Marek Ziółkowski: Słowo „Chiny” 
nie padło w wypowiedzi pana senatora.)

Oczywiście. Panie Senatorze, nie przytaczałem pańskich 
słów, tylko sformułowania zawarte w uwadze obywatel-
skiej, która jest dostępna na stronie internetowej Senatu.

Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego również 
brał udział w pracach nad tą ustawą. My oczywiście nie 
reprezentujemy wszystkich podmiotów wprowadzających 
motocykle na polski rynek, ale chciałbym powiedzieć, że 
sformułowanie „automatyczna skrzynia biegów” w żaden 
sposób nie faworyzuje żadnego z naszych członków ani 
żadnego konkretnego modelu motocykla. Z naszej per-
spektywy wykreślenie tych słów byłoby nawet pewnym 
ułatwieniem, bo wtedy przepis ten objąłby szerszy wachlarz 
produktów naszych firm. Powtarzam: z naszego punktu wi-
dzenia użycie określenia „automatyczna skrzynia biegów” 
w żaden sposób nie faworyzuje konkretnego producenta 
motocykli czy skuterów. Dziękuję.
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Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Rozumiem.
Proszę bardzo.

Prezes Zarządu 
Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów 
Wojewódzkich Ośrodków 
Ruchu Drogowego Łukasz Kucharski:
Łukasz Kucharski, prezes Krajowego Stowarzyszenia 

Dyrektorów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego.
Poprawka, którą chcemy poddać pod rozwagę pana 

przewodniczącego, pana ministra i szanownej komisji, 
dotyczy zmiany art. 35 ustawy o kierujących pojazdami, 
który traktuje o kursach dla kandydatów na instruktorów. 
W ust. 1 tego artykułu zdefiniowane jest, kto może takie 
kursy prowadzić. Na etapie prac komisji sejmowej art. 35 
ust. 6 otrzymał brzmienie, które umożliwia wojewódzkim 
ośrodkom ruchu drogowego prowadzenie warsztatów do-
skonalenia zawodowego instruktorów. Wcześniej jednak 
odebrano wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego moż-
liwość kształcenia i szkolenia instruktorów od podstaw. 
Przeczytajmy art. 35 od początku do końca. W chwili obec-
nej mamy taką oto sytuację, że WORD mogą doskonalić 
instruktorów, ale nie mogą szkolić ich od podstaw. A zatem 
nasza propozycja jest taka, żeby do art. 35 ust. 1 dodać 
pkt 5, który szkolenie instruktorów nauki jazdy umożli-
wi również wojewódzkim ośrodkom ruchu drogowego. 
Oczywiście prowadziłyby one takie szkolenia równolegle 
z podmiotami prywatnymi.

(Senator Andrzej Owczarek: Ja przejmę tę poprawkę.)
(Senator Stanisław Jurcewicz: Mam pytanie do mi-

nistra.)

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Dobrze, ale najpierw proszę pana ministra o opinię 

w sprawie tej poprawki.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Podtrzymujemy wersję zawartą w sprawozdaniu.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
W takim razie teraz proszę o zabranie głosu pana sena-

tora Jurcewicza, a potem pana prezesa.
Cały czas dyskutujemy na temat tej propozycji popraw-

ki. Przypominam o tym, żebyśmy się nie rozpraszali.
Proszę bardzo.

Senator Stanisław Jurcewicz:
Panie Ministrze, w świetle tego, o czym mówił przed-

stawiciel WORD, chciałbym zapytać, kto w tej sytuacji 
będzie kształcił tych instruktorów.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:
Na początku mówiłem o tym, że system, który został 

stworzony na mocy ustawy o kierujących pojazdami, prze-
widuje określony cykl zdarzeń. Pewne kompetencje są 
ściśle związane z wojewódzkimi ośrodkami ruchu dro-
gowego, ale całością kształcenia kierowców zajmują się 
oczywiście ośrodki kształcenia kierowców. Nowelizacja, 
z którą macie państwo do czynienia, też była poprzedzo-
na dyskusją, na ile te kompetencje… No, wojewódzkie 
ośrodki ruchu drogowego, w związku z wieloma różnymi 
zdarzeniami, są obecnie w gorszej sytuacji finansowej niż 
jeszcze jakiś czas temu. Wiąże się z tym próba przejęcia 
pewnych kompetencji, które były przypisane do ośrodków 
kształcenia kierowców. My oczywiście dbamy o to, żeby 
wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie były zagro-
żone i żeby mogły normalnie funkcjonować, ale państwo 
też musicie pamiętać, że jest jeszcze ta druga strona, któ-
ra kształci kandydatów na kierowców i dostarcza ich do 
WORD. To też jest pewien rynek, który musimy jakoś tam 
uregulować. No, przepraszam za sformułowanie „jakoś 
tam”. Powinniśmy go uregulować dobrze. Muszę powie-
dzieć, że to, co uchwaliła niższa izba parlamentu, spotkało 
się z niezadowoleniem obydwu stron.

(Przewodniczący Marek Ziółkowski: Jak każdy kom-
promis.)

Na posiedzeniach komisji mówiliśmy już o tym, że 
z wielu powodów nowelizacja ta jest cząstkowa. Niemniej 
jednak należy pilnie rozpocząć dyskusję o kondycji całego 
systemu i pomyśleć o jakichś, że tak powiem, bardziej per-
spektywicznych, a mniej doraźnych działaniach. Dlatego 
właśnie powiedziałem, że nie jesteśmy zwolennikami tej 
zmiany.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Teraz senator Owczarek, a potem senator Śmigielski.
Bardzo proszę.

Senator Andrzej Owczarek:
Panie Ministrze, skoro obydwie strony są niezadowolo-

ne, to zostawmy wybór kandydatom. Niech szkolą się tam, 
gdzie chcą. To nie my powinniśmy o tym decydować.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:
No, ja powiedziałem tylko, że zawarto pewien kompro-

mis, ale jesteśmy na posiedzeniu senackiej komisji, która 
też ma prawo podejmować decyzje w tym zakresie.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Jak rozumiem, pan senator chce przejąć tę poprawkę. 

Tak?
(Senator Andrzej Owczarek: Tak.)
Senator Śmigielski. Proszę bardzo.
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Senator Bogusław Śmigielski:

Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Jestem za wnioskiem prezesa Kucharskiego. WORD od-

grywają ważną rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa ruchu 
drogowego, bo prowadzą zajęcia edukacyjne w tym zakre-
sie. Mimo to obarczamy je obowiązkiem odprowadzania do 
ministerstwa 1,5% pieniędzy z egzaminów teoretycznych, 
a w poprzednim roku nałożyliśmy na nie obowiązki związa-
ne z zakupem nowych programów i opłaceniem wyższych 
licencji. To wszystko zdecydowanie pogorszyło sytuację 
WORD. Tego rodzaju samorządowe osoby prawne, które 
nie mają innego sposobu finansowania, żeby móc prawi-
dłowo funkcjonować, również muszą walczyć o zarobek na 
wolnym rynku. W mojej ocenie jest to potrzebne. Ośrodki 
powinny między sobą konkurować. Wybór i tak należy do 
osoby, która chce zapisać się na szkolenie, tak że popieram 
tę poprawkę. Dziękuję.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

A więc pan senator Owczarek zgłosił tę poprawkę, ale 
pan senator Śmigielski będzie głosował przeciw. Tak?

(Senator Bogusław Śmigielski: Nie, nie, popieram ją.)
Popiera pan tę poprawkę? No dobrze.
Panowie, chcę powiedzieć, że za czterdzieści minut mu-

simy udać się na posiedzenie Zgromadzenia Narodowego. 
To duże wydarzenie, bo takie posiedzenia odbywają się 
niezwykle rzadko. Chciałbym więc, byśmy procedowali 
bardzo szybko.

Jeszcze pan prezes Kucharski chciał coś powiedzieć. 
Panie Prezesie, proszę o krótką wypowiedź.

Prezes Zarządu 
Krajowego Stowarzyszenia Dyrektorów 
Wojewódzkich Ośrodków 
Ruchu Drogowego Łukasz Kucharski:

Bardzo dziękuję, Panie Przewodniczący.
Moja druga sugestia odnosi się do vacatio legis zmian 

znoszących obowiązek odbycia szkolenia teoretycznego. 
Już dzisiaj wiele mediów nagłaśnia te zmiany, wskutek 
czego zarówno wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego, jak 
i ośrodki szkolenia kierowców obserwują pewną stagnację 
na rynku. Otóż osoby, które dowiadują się, że za chwilę 
szkolenie teoretyczne nie będzie już obowiązkowe, przekła-
dają swoje kursy i egzaminy na później. A zatem tak długo, 
jak długo będzie trwało vacatio legis, ośrodki szkolenia 
kierowców i wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego będą 
miały mniejsze wpływy. Jeśli zmiany te są nieuchronne, 
to moja sugestia jest taka, żeby maksymalnie przyspieszyć 
wejście ustawy w życie. Ślicznie dziękuję.

(Głos z sali: Tu jest poprawka, Panie Przewodniczący.)

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Aha, jest i poprawka.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Prezes Zarządu 
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej 
Ośrodków Szkolenia Kierowców 
Roman Stencel:
Może zacznę od tej ostatniej sprawy. Panie Przewod-

niczący, proszę tylko o potwierdzenie. Otóż jeżeli dobrze 
usłyszałem, to poinformował pan, że 20 maja nad tą usta-
wą obradowała już Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej i że sprawozdanie tej komisji 
jest nadal aktualne, a rząd je akceptuje. Oczywiście oznacza 
to, że my jako strona społeczna nie będziemy już propono-
wać poprawek, które zawarte są w tymże sprawozdaniu. 

(Przewodniczący Marek Ziółkowski: No tak.)
Tak że akurat ta sprawa, o której mówił prezes Kucharski, 

jest już załatwiona, bo w sprawozdaniu tym proponuje się 
skreślenie pktu 2 w art. 15.

(Przewodniczący Marek Ziółkowski: Nie musimy tego 
powtarzać, bo i tak potem odbędzie się zbiorcze posiedzenie 
obu komisji.)

OK.
Panie Przewodniczący, wracając…
(Przewodniczący Marek Ziółkowski: Musimy już koń-

czyć.)
Jeszcze dwa zdania. Wysoka Komisjo, wracając do zmian 

zaproponowanych w art. 35, chciałbym wyraźnie podkreślić, 
że jeżeli zostaną one wprowadzone, to będzie to oznaczać 
likwidację OSKSDW. Otóż prowadzący je przedsiębiorcy, 
aby pozyskać to poświadczenie, zainwestowali ogromne 
pieniądze. To są koszty rzędu 1 miliona zł. Ta ustawa i tak 
odebrała im już kompetencje będące źródłem finansowania 
tych ośrodków. WORD otrzymały kompetencje, których 
dotąd nie miały, a mianowicie kompetencje w zakresie 
prowadzenia corocznych warsztatów doskonalenia zawo-
dowego instruktorów i wykładowców. Teraz usłyszeliśmy 
o skoku na naszą kolejną kompetencję, czyli na szkolenie 
instruktorów. Ustawa ta, jak stwierdził pan minister, opiera 
się na pewnej filozofii. Na początku była gruba kreska: jedni 
szkolili, drudzy egzaminowali. I to było właśnie najzdrowsze 
rozwiązanie. Niestety kreska ta zaczyna się powoli zacierać. 
Wiadomo, że sytuacja jest bardzo kryzysowa i że każdy chce 
szukać nowych źródeł finansowania, ale nie zapominajmy 
o przedsiębiorcach. Co im dzisiaj zostało? Przecież ci ludzie 
zainwestowali swoje pieniądze. Co z zaufaniem do państwa 
prawa? Bardzo proszę Wysoką Komisję, żeby popatrzyła 
na ten problem z wielu perspektyw, a nie tak jednostronnie, 
poprzez pryzmat interesów WORD. I na koniec jeszcze jedna 
uwaga. Proszę państwa, to nie fair, że podmiot, który wła-
ściwie korzysta z pieniędzy publicznych – przecież każdy 
WORD dostał jakiś majątek założycielski – ma konkurować 
na rynku z przedsiębiorcą, który wszystko musiał zdobyć 
własnymi siłami. To jest nie fair, nie powinno się do tego 
dopuszczać. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Rozumiem, że nie popiera pan poprawki, którą chcieliby 

zgłosić panowie senatorowie.
Proszę o ostatni już głos, bo chciałbym powoli zmierzać 

do końca posiedzenia.



w dniu 29 maja 2014 r. 15

Członek Zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
„Kierowca.pl” Krzysztof Lendzion:

Krzysztof Lendzion, Stowarzyszenie „Kierowca.pl”.
Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo! Panie 

Ministrze! Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie „Kierowca.pl”, wraz ze zgłoszeniem 

chęci wzięcia udziału w pracach nad tą ustawą, przesłało 
propozycje poprawek na piśmie. Chciałbym teraz odnieść 
się do tych poprawek. Jeżeli chodzi o zmianę trzydziestą 
szóstą w art. 1 nowelizacji, to dodawany do ustawy art. 57c 
ust. 1 miałby otrzymać następujące brzmienie: wojewódz-
kie ośrodki ruchu drogowego przekazują 1% opłaty za prze-
prowadzenie części teoretycznej egzaminu państwowego 
do budżetu państwa. Byłoby to zmniejszenie tej opłaty, bo 
jej obecnie proponowana wysokość to 1,5%.

Z tą poprawką wiąże się także nasza następna propo-
zycja. Mianowicie sugerujemy, by w dodawanym art. 57c 
po ust. 2 dodać ust. 2a o następującym brzmieniu: mini-
ster właściwy do spraw transportu udziela upoważnienia 
do rocznego rozpowszechniania bazy pytań po uiszczeniu 
przez zainteresowany podmiot opłaty w wysokości 20 ty-
sięcy zł. Zrekompensowałoby to obniżenie opłaty przeka-
zywanej przez wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego na 
rzecz komisji weryfikacyjnej tworzącej bazę pytań.

Następna poprawka…

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Zaraz, zaraz.
Przepraszam, ale zanim przejdziemy do kolejnych po-

prawek, chciałbym zapytać, jakie jest stanowisko rządu wo-
bec tych dwóch pierwszych propozycji. Chodzi o zmniej-
szenie opłaty przekazywanej do budżetu państwa.

Sekretarz Stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Zbigniew Rynasiewicz:

Nasze stanowisko jest negatywne.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Teraz proszę o następną propozycję poprawki.

Członek Zarządu 
Ogólnopolskiego Stowarzyszenia 
Kierowca.pl Krzysztof Lendzion:

W dodawanym art. 57d ust. 1 po pkcie 3 proponujemy 
dodać pkt 3a o następującym brzmieniu: minimalną ilość 
unikalnych pytań egzaminacyjnych na poszczególne kate-
gorie prawa jazdy i zezwolenie do kierowania tramwajem. 
Chodzi tutaj o określenie minimalnej liczby pytań egzami-
nacyjnych we wspomnianej bazie.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Zdaje się, że przedstawił pan tylko trzy propozycje 
z tych pięciu, które są w państwa piśmie.

(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Do mikrofonu.)

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Przepraszam bardzo. Powiem to jeszcze raz. Chciałbym, 
żeby najpierw rząd zapoznał się z tymi propozycjami. Dwie 
pierwsze zostały odrzucone, ale chodzi mi o te następne. 
W razie czego zgłosimy je na posiedzeniu plenarnym.

Jeszcze pan mecenas chciał coś powiedzieć. 

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:

Jeśli chodzi o kwestię odprowadzania 1% czy pobiera-
nia opłat za rozpowszechnianie pytań egzaminacyjnych, to 
są to poprawki stricte merytoryczne. Pragnę jednak zwrócić 
uwagę, że pytania egzaminacyjne stanowią informację pu-
bliczną, więc kłóci się to trochę z pobieraniem opłat za ich 
rozpowszechnianie. Wydaje mi się, że te pytania i tak będą 
udostępniane obywatelom. To jest pierwsza uwaga.

Co do poprawki polegającej na dodaniu pktu 3a do 
art. 57d ust. 1 to dostrzegamy tutaj problem związany 
z przedmiotowym zakresem rozporządzenia. W naszej 
opinii poprawka ta jest wadliwa, dlatego że w ustawie nie 
ma przepisu merytorycznego, który dotyczyłby minimalnej 
liczby pytań egzaminacyjnych. Do materii rozporządzenia 
wprowadza się więc regulację w sprawie, która nie została 
poruszona w ustawie.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.
Proszę mnie teraz kontrolować, bo mogę popełnić błąd. 

Cztery pierwsze poprawki, które zostały zaproponowane 
przez pana mecenasa, są tożsame z poprawkami Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. 
W druku nr 638 A są to poprawki pierwsza, druga, trzecia 
i piąta. To są te pierwsze cztery. Ja je przejmuję. Trzy z nich 
są czysto legislacyjne. Poprawka piąta, w której skreśla się 
wyrazy „a nie spełniają obecnych wymagań”, to poprawka 
merytoryczna, ale właściwie można ją potraktować jako 
legislacyjną. Czy wyrażają państwo zgodę, żeby przegło-
sować te poprawki łącznie?

(Głos z sali: Nie ma sprzeciwu.)
Kto jest za przyjęciem tych poprawek? (8)
Obecnych jest ośmiu senatorów, więc zagłosowaliśmy 

jednomyślnie za. Bardzo mnie to cieszy.
Proszę państwa, potem pan mecenas zaproponował trzy 

kolejne poprawki, które zostały zaakceptowane przez rząd. 
Proszę je króciutko przypomnieć.
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Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:

To są poprawki związane z tym, że 13 maja bieżące-
go roku ogłoszono tekst jednolity ustawy o kierujących 
pojazdami. Stało się to już po uchwaleniu niniejszej usta-
wy przez Sejm. W tej chwili komisja obraduje więc nad 
nowym stanem prawnym. Są to poprawki legislacyjne, 
które nie wnoszą zmian merytorycznych. Chodzi tutaj 
po prostu o odpowiednie wprowadzenie przepisu propo-
nowanego w niniejszej nowelizacji do ustawy – Prawo 
o ruchu drogowym. To są trzy poprawki, które należy 
głosować łącznie.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Ja je oczywiście przejmuję.
Kto z panów senatorów jest za przyjęciem tych popra-

wek? (8)
Jednogłośnie za. Dziękuję bardzo.
Teraz poprawka pana senatora Owczarka.
Panie Senatorze, proszę jeszcze raz ją odczytać.

Senator Andrzej Owczarek:

W art. 35 ust. 1 po pkcie 4 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 
wojewódzki ośrodek ruchu drogowego. Chodzi o przywró-
cenie starego brzmienia ustawy.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Rząd jest przeciwny tej poprawce. Tak?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Roz-

woju Zbigniew Rynasiewicz: Tak.)
W takim razie kto jest za…

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:

Panie Senatorze, przepraszam, ale…
(Brak nagrania)

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Zmiana piętnasta w art. 1 odnosi się do art. 26. Chodzi tu 

o zmianę ust. 7 w art. 26. Zdaje się, że ta poprawka została 
przejęta przez pana przewodniczącego.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
…Co się z nią stanie na posiedzeniu plenarnym.
Proszę państwa, teraz mamy…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Zaraz, chwileczkę. Chcę jeszcze przypomnieć, że mieli-

śmy poczynić jakieś ustalenia dotyczące tego, o czym mówił 
pan prezes. Jeżeli chodzi o e-learning, to… I jest jeszcze kwe-
stia dotycząca art. 28 ust. 2. Panie Mecenasie, zdaje się, że 
w tej sprawie mieliście uzgodnić coś z panem dyrektorem.

(Głos z sali: To są te dwie poprawki, które…)
To są te dwie poprawki, o których mówił pan prezes. 

Tak?
(Głos z sali: I jeszcze stowarzyszenie.)

Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu 
Mirosław Reszczyński:
Jeśli Wysoka Komisja uzna, że brzmienie przepisów 

przedstawionych w przedłożeniu sejmowym nie jest wy-
starczające, to… Biuro podkreślało – zresztą strona rzą-
dowa też o tym mówiła – że zmiana pięćdziesiąta szósta 
w art. 1 rozwiązuje problem polegający na tym, że nie 
było jasne, czy pojazdy, które nie były dostosowane do 
wymogów dotychczas obowiązującej ustawy, mogą być 
jeszcze przez jakiś czas wykorzystywane do szkolenia, 
czy też nie. Wydaje mi się, że rząd jasno przedstawił swo-
je stanowisko. Ministerstwo jest za tym, żeby zachować 
dotychczasowe brzmienie tego przepisu, bo wyjaśnia ono 
wątpliwości, które podkreślał również Związek Powiatów 
Polskich. Niemniej jednak jeśli Wysoka Komisja uzna, że 
problem ten należy przeanalizować jeszcze raz, to oczywi-
ście biuro z przyjemnością zajmie się tą kwestią od strony 
redakcyjnej i legislacyjnej.

(Brak nagrania)

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Wszystkie te poprawki…
(Brak nagrania)

 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 17 minut 25)





Kancelaria Senatu
Opracowanie:
Biuro Prac Senackich, Dział Stenogramów
Druk i łamanie: Biuro Informatyki, Dział Edycji i Poligrafii


