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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
X KADENCJA

Warszawa, dnia 25 listopada 2021 r.
Druk nr 555 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
oraz

KOMISJI INFRASTRUKTURY
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 25 listopada 2021 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 24 listopada 2021 r. nad ustawą

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych
ustaw
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 1-3, 5-9, 12, 13, 18, 20, 23, 24,
26 oraz 27.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Michał Seweryński

Przewodniczący Komisji
Infrastruktury
(-) Jan Hamerski

Z E S T AW I E N I E W N I O S K Ó W
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw

1)

w art. 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w art. 100ab w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) art. 100aa ust. 4 pkt 12–13, które podlegają usunięciu z

Poprawka
KPCPP,
KI
poparta przez
połączone komisje

ewidencji na zasadach określonych w art. 98 ust. 5 i 6 ustawy
z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.”;”;

2)

w art. 1 w pkt 6, w art. 140ag w ust. 1 na końcu dodaje się wyrazy”, a w
przypadku gdy nałoży je funkcjonariusz organu podległego władzom
jednostki samorządu terytorialnego – stanowią dochód tej jednostki
samorządu”;

Poprawka
senatorów:
H. Biedy,
J. Sekuły,
K. Kwiatkowskiego
poparta przez
połączone komisje

Uwaga:
Nad poprawkami nr 3, 26 i 27 należy głosować łącznie.
Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie nad poprawką nr 4.

3)

w art. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w art. 117 po § 5 dodaje się § 51 – § 54 w brzmieniu:
„§ 51. Prokurator, w terminie 14 dni od dnia wydania
postanowienia o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstwa
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji w ruchu lądowym
określonego w przepisach rozdziału XXI ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks karny, którego następstwem jest śmierć człowieka
albo ciężki uszczerbek na zdrowiu, lub zarzutów popełnienia z
użyciem pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym przestępstwa
zabójstwa lub umyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu:
1)

składa wniosek o ustanowienie pełnomocnika, będącego

Poprawka sen.
M. Martynowskiego
poparta przez
połączone komisje
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adwokatem lub radcą prawnym, do wytoczenia powództwa o
rentę przez osoby do tego uprawnione, o których mowa w art.
444 § 2 oraz art. 446 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. –
Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z
2021 r. poz. 1509), jeżeli osoba uprawniona ze względu na
wiek, stan zdrowia lub stan majątkowy nie jest w stanie
samodzielnie dochodzić swoich roszczeń lub dochodzenie
przez nią tych roszczeń byłoby znacznie utrudnione, a nie
ustanowiła

będącego

pełnomocnika

z

prawdopodobieństwo

adwokatem

wyboru

i

istotnego

nie

lub

radcą

prawnym

zachodzi

wysokie

przyczynienia

się

poszkodowanego lub osoby uprawnionej do zdarzenia, którego
dotyczy przedstawiony zarzut;
2)

może złożyć wniosek, o którym mowa w pkt 1, w przypadku
gdy szczególne okoliczności odnoszące się do osoby
uprawnionej, inne niż wskazane w pkt 1, uzasadniają
konieczność ochrony jej interesów.
§ 52. Przepis § 51 stosuje się odpowiednio, jeżeli wydanie

postanowienia o przedstawieniu zarzutów popełnienia przestępstwa,
o którym mowa w tym przepisie, nie jest możliwe z uwagi na stan
zdrowia sprawcy lub z powodów, o których mowa w art. 17 § 1 pkt
5, 6, 8 lub 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 534 i 1023).
§ 53. We wniosku, o którym mowa w § 51 , należy określić
osobę, na rzecz której ma zostać ustanowiony pełnomocnik, oraz
wskazać okoliczności uzasadniające ustanowienie pełnomocnika i
wytoczenie powództwa na podstawie art. 444 § 2 lub art. 446 § 2
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
§ 54. Sąd uwzględnia wniosek prokuratora, o którym mowa w
§ 51. Pełnomocnictwo udzielone w tym trybie obejmuje
umocowanie jedynie do żądania udzielenia zabezpieczenia w formie
miesięcznego świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, o
którym mowa w art. 7533 § 1, oraz wytoczenia powództwa, na
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podstawie art. 444 § 2 lub art. 446 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia
1964 r. – Kodeks cywilny na rzecz osoby uprawnionej i
uczestnictwa w postępowaniach zainicjowanych żądaniem i
powództwem. Ten sam pełnomocnik może być umocowany dla
więcej niż jednego uprawnionego.”;”;

4)

w art. 2 w pkt 1, w § 5a wyrazy „umocowuje jedynie do złożenia żądania
o zabezpieczenie” zastępuje się wyrazami „obejmuje umocowanie

Poprawka
KPCPP,
KI

jedynie do żądania udzielenia zabezpieczenia”;

5)

w art. 2 pkt 3, w art. 7533:
a) w § 1:
– we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „zabezpieczenia w formie

Poprawka sen.
K. Kwiatkowskiego
poparta przez
połączone komisje

miesięcznego świadczenia na zapewnienie środków utrzymania na
podstawie art. 444 § 2 lub art. 446 § 2 Kodeksu cywilnego”
zastępuje się wyrazami „zabezpieczenia roszczeń opartych na
podstawie art. 444 § 2 lub art. 446 § 2 Kodeksu cywilnego, w
formie miesięcznego świadczenia na zapewnienie środków
utrzymania”,
– w części wspólnej wyrazy „za zasądzeniem” zastępuje się
wyrazami „za udzieleniem zabezpieczenia w wysokości”,
b) w § 2 wyrazy „kwota zasądzonego na rzecz wszystkich uprawnionych
miesięcznego

świadczenia”

zastępuje

się

wyrazami

„kwota

zabezpieczenia na rzecz wszystkich uprawnionych w formie
miesięcznego świadczenia”;

6)

w art. 2 w pkt 3, w art. 7533 w § 1 we wprowadzeniu do wyliczenia
wyraz „noszącego” zastępuje się wyrazem „wyczerpującego”;

Poprawka
KPCPP,
KI
poparta przez
połączone komisje
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7)

w art. 2 w pkt 3, w art. 7533 w § 2 wyraz „pokrzywdzonego” zastępuje
się wyrazem „poszkodowanego”;

Poprawka
KPCPP,
KI
poparta przez
połączone komisje

8)

w art. 2 w pkt 3, w art. 7533 skreśla się § 3;

Poprawka
KPCPP,
KI
poparta przez
połączone komisje

9)

w art. 3 w pkt 1, w § 1a wyrazy „kara grzywny może być orzeczona”

Poprawka
KPCPP,
KI
poparta przez
połączone komisje

zastępuje się wyrazami „grzywnę wymierza się”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 10 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 11.

10)

w art. 3 w pkt 1, w § 1a wyrazy „30 000 złotych” zastępuje się wyrazami
„czterokrotności przeciętnego wynagrodzenia w danym kwartale

Poprawka sen.
J. Burego

ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego”;

11)

w art. 3 w pkt 1, w § 1a wyrazy „30 000 złotych” zastępuje się wyrazami
„15 000 zł”;

12)

w art. 3 w pkt 3 w lit. a, w § 1a po wyrazie „zdrowia” dodaje się wyrazy
„innej osoby”;

13)

w art. 3 w pkt 4, w art. 86b w § 1 w pkt 1 wyrazy „nie ustępuje
pierwszeństwa pieszemu” zastępuje się wyrazami „wbrew obowiązkowi
nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu”;

Poprawka sen.
R. Dowhana

Poprawka
KPCPP,
KI
poparta przez
połączone komisje

Poprawka
KPCPP,
KI
poparta przez
połączone komisje
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14)

w art. 3 w pkt 4, w art. 86b w § 1 w części wspólnej wyrazy „1500
złotych” zastępuje się wyrazami „750 złotych”;

Poprawka sen.
J. Burego

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 15 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 16.

15)

w art. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) w art. 92a dotychczasową treść oznacza się jako § 1 oraz dodaje się

Poprawka sen.
J. Burego

§ 2–4 w brzmieniu:
„§ 2. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do
ograniczenia

prędkości

określonego

ustawą

lub

znakiem

drogowym, przekraczając je o nie więcej niż 30 km/h,
podlega karze grzywny od 400 zł do 800 zł.
§ 3. Kto, prowadząc pojazd mechaniczny, nie stosuje się do
ograniczenia

prędkości

określonego

ustawą

lub

znakiem

drogowym, przekraczając je o ponad 30 km/h,
podlega karze grzywny nie niższej niż 800 złotych.
§ 4. Jeżeli sprawca wykroczenia określonego w § 1–3 w ciągu
2 lat przed dniem popełnienia czynu był już prawomocnie ukarany
za wykroczenie określone w § 2, art. 86 § 1 lub 2, art. 86b § 1, art.
87 § 1, art. 92b § 1, art. 93 § 1, art. 94 § 1 lub art. 98,
podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 złotych.”;”;

16)

w art. 3 w pkt 7, w § 2 wyrazy „30 km/h” zastępuje się wyrazami „50

Poprawka sen.
R. Dowhana

km/h”;

17)

w art. 3 w pkt 8, w art. 92b wyrazy „1000 złotych” zastępuje się
wyrazami „500 złotych”;

18)

w art. 3 w pkt 10, w art. 97a pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór na przejeździe

Poprawka sen.
J. Burego

Poprawka
KPCPP
poparta przez
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kolejowym, wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie zapór

połączone komisje

lub półzapór zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie
zostało zakończone, oraz wejścia lub wjazdu na przejazd
kolejowy za sygnalizator lub za inne urządzenie nadające
sygnały, przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub
dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych,”;

19)

w art. 3 w pkt 10, w art. 97a w części wspólnej wyrazy „2000 złotych”
zastępuje się wyrazami „1000 złotych”;

20)

art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, 1163, 1243, 1551, 1574 i
1834) w art. 21 w ust. 1:
1)

w pkt 3b wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„inne

odszkodowania

lub

zadośćuczynienia

otrzymane

na

podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w
tym wyroku lub tej ugodzie wraz z należnymi od tych kwot
odsetkami, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:”;
2)

pkt 3c otrzymuje brzmienie:
„3c) odszkodowania w postaci renty przyznane na podstawie
przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub
wywołania

rozstroju

zdrowia,

otrzymane

przez

poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo
zdolność do pracy zarobkowej albo którego potrzeby
zwiększyły się lub widoki powodzenia na przyszłość
zmniejszyły, oraz odszkodowania w postaci renty przyznane
na

podstawie

przepisów

prawa

cywilnego

w

razie

spowodowania śmierci poszkodowanego, otrzymane przez
osoby uprawnione, o których mowa w art. 446 § 2 ustawy z
dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509), a także miesięczne

Poprawka sen.
J. Burego

Poprawka sen.
K. Kwiatkowskiego
poparta przez
połączone komisje
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świadczenia na zapewnienie środków utrzymania, o których
mowa w art. 7533 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. –
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1805 i
…), wraz z należnymi od tych kwot odsetkami;”.”;

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 21 wyklucza głosowanie nad poprawką nr 22.

21)

w art. 7:
a) w pkt 1, w § 1ad wyrazy „6000 zł” zastępuje się wyrazami „1000 zł”,

Poprawka sen.
J. Burego

b) w pkt 2, w § 1d wyrazy „8000 zł” zastępuje się wyrazami „2000 zł”;

22)

w art. 7:
a) w pkt 1, w § 1ad wyrazy „5000 zł” zastępuje się wyrazami „2500 zł”

Poprawka sen.
R. Dowhana

oraz wyrazy „6000 zł” zastępuje się wyrazami „3000 zł”,
b) w pkt 2, w § 1d wyrazy „8000 zł” zastępuje się wyrazami „1000 zł”;

23)

w art. 8 przed pkt 1 dodaje się pkt… w brzmieniu:
„…) w art. 14 w ust. 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„W przypadku gdyby wyjaśnienie w terminie, o którym mowa w

Poprawka sen.
K. Kwiatkowskiego
poparta przez
połączone komisje

ust. 1, okoliczności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności
zakładu ubezpieczeń albo wysokości odszkodowania okazało się
niemożliwe, odszkodowanie wypłaca się w terminie 14 dni od dnia,
w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych
okoliczności było możliwe, nie później jednak niż w terminie 90
dni od dnia złożenia zawiadomienia o szkodzie.”;”;

24)

w art. 9 po wyrazach (Dz. U. z 2020 r. poz. 755, z późn. zm.) dodaje się
wyrazy „wprowadza się następujące zmiany:” pozostałą treść oznacza się
jako pkt 3 oraz dodaje się pkt 1 i 2 w brzmieniu:
„1) po art. 13e dodaje się art. 13f w brzmieniu:
„Art. 13f. W sprawach o roszczenia wynikające z art. 444, art.

Poprawka sen.
K. Kwiatkowskiego
poparta przez
połączone komisje
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445 lub art. 446 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz.
1509),

które

są

następstwem

przestępstwa

przeciwko

bezpieczeństwu w komunikacji, przy wartości przedmiotu sporu lub
wartości przedmiotu zaskarżenia wynoszącej ponad 20 000 złotych,
od strony będącej osobą fizyczną pobiera się opłatę stałą w kwocie
1000 złotych.”;
2)

art. 17 otrzymuje brzmienie:
„Art. 17. W wypadku wstąpienia do sprawy osoby, na której
rzecz prokurator wytoczył powództwo lub zgłosił wniosek o
wszczęcie postępowania, nie pobiera się od tej osoby opłaty
należnej od takiego pozwu lub wniosku.”;”;

25)

w art. 10 w pkt 2 w lit. b:
a) w tiret pierwszym, w pkt 1 wyrazy „z upływem 2 lat” zastępuje się

Poprawka sen.
R. Dowhana

wyrazami „z upływem roku”,
b) w tiret drugim, w pkt 1a wyrazy „z upływem 2 lat” zastępuje się
wyrazami „z upływem roku”,
c) w tiret trzecim, w pkt 2a wyrazy „z upływem 2 lat” zastępuje się
wyrazami „z upływem roku”;

26)

skreśla się art. 14;

Poprawka sen.
M. Martynowskiego
poparta przez
połączone komisje

27)

w art. 22:

Poprawka sen.
M. Martynowskiego
poparta przez
połączone komisje

a) w ust. 1 wyrazy „art. 14” zastępuje się wyrazami „art. 2”,
b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prokurator prowadzący postępowanie o przestępstwo, o którym
mowa w ust. 1, wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy skieruje do właściwego sądu wniosek, o którym mowa w art. 117
§ 51 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 2, lub w tym samym terminie może
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skierować wniosek, o którym mowa w art. 117 § 51 pkt 1 ustawy
zmienianej w art. 2, zgodnie z art. 117 § 51 pkt 2 ustawy zmienianej w
art. 2.”.

……………………………………………………………………………………………………………
Tłoczono z polecenia Marszałka Senatu
…………………………………………………………………………………………............................

