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SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
IX KADENCJA

Warszawa, dnia 21 kwietnia 2017 r.
Druk nr 452 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE
KOMISJI USTAWODAWCZEJ
oraz

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI
(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisje, na posiedzeniu w dniu 21 kwietnia 2017 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku
debaty w dniu 21 kwietnia 2017 r. nad ustawą

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:
- Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty w pkt I.

Przewodniczący Komisji
Ustawodawczej
(-) Stanisław Gogacz

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji
(-) Robert Mamątow

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

I.

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

II.

Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1)

Wniosek
mniejszości
KU,
KPCPP
poparty przez
połączone komisje

w art. 1 w pkt 1, w § 1a po wyrazach „wszelkich pojazdów
mechanicznych” dodaje się wyrazy „albo pojazdów określonego
rodzaju”;

Poprawka
KU,
KPCPP
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 2 wyklucza głosowanie poprawek nr 4-6.

2)

w art. 1:
a) w pkt 1, w § 1a w pkt 1 skreśla się wyrazy „art. 178b lub”,

Poprawka sen.
P. Zientarskiego

b) skreśla się pkt 3;

3)

w art. 1 w pkt 1, w § 1a dodaje się część wspólną w brzmieniu:
„– chyba

że

zachodzi

wyjątkowy

wypadek,

uzasadniony

szczególnymi okolicznościami”;

4)

w art. 1 w pkt 3, w art. 178b wyrazy „kontynuuje jazdę” zastępuje się
wyrazami „kontynuuje ucieczkę”;

Poprawka
KU,
KPCPP
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

Poprawka sen.
P. Zientarskiego
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

–2–

Uwaga:
Przyjęcie poprawki nr 5 wyklucza głosowanie poprawki nr 6.

5)

w art. 1 w pkt 3, w art. 178b wyrazy „karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5” zastępuje się wyrazami „grzywnie albo karze
ograniczenia wolności”;

6)

w art. 1 w pkt 3, w art. 178b wyrazy „karze pozbawienia wolności od
3 miesięcy do lat 5” zastępuje się wyrazami „grzywnie, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Poprawka sen.
P. Zientarskiego
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji

Poprawka
sen. P. Florka
poparta przez
mniejszość
połączonych komisji
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