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(Początek posiedzenia o godzinie 13 minut 09)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji 
Gospodarki Narodowej Marek Ziółkowski)

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

W imieniu pana senatora Piotra Zientarskiego, senatora 
Michała Seweryńskiego oraz swoim własnym chciałbym 
otworzyć wspólne posiedzenie trzech komisji: Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Gospodarki Narodowej.

Celem naszego posiedzenia jest rozpatrzenie ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw.

Czy w posiedzeniu uczestniczą podmioty prowadzące 
działalność lobbingową w rozumieniu ustawy? Nikt się 
nie zgłasza.

W takim razie przyjmuję, że takich podmiotów w sali 
nie ma.

Jest to projekt rządowy, chciałbym więc powitać panią 
minister Monikę Zbrojewską, reprezentującą Ministerstwo 
Sprawiedliwości.

Dzień dobry, Pani Minister.
Jeśli chodzi o Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, nie 

będzie obecny pan minister Karpiński, ale do reprezen-
towania stanowiska MSW jest upoważniony pan Marcin 
Wereszczyński?

Te dwa ministerstwa są tu reprezentowane.
Ponieważ jest to projekt rządowy, rozumiem, że pani 

minister będzie go przedstawiała?
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Proszę do boju w takim razie.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:

Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Komisjo!
Pragnę przedstawić informację na temat projektu, który 

dotyczy ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 
niektórych innych ustaw i stanowi wykonanie rekomendacji 
Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2014 r. Rada Ministrów 
uznała, iż należy nadal wprowadzać do szeroko rozumia-
nego systemu prawa karnego, ale również do innych dzie-
dzin prawa, efektywne instrumenty, które będą służyły 
eliminacji, jeżeli można tak to ująć, problemu nietrzeźwych 
kierowców. Uznano, że dotychczasowe instrumenty, przede 

wszystkim w postaci sankcji karnych, są nadal mało od-
straszające i nadal nie do końca zniechęcają kierowców do 
prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości.

Aby osiągnąć zamierzone ratio legis w zwykłym 
zakresie i zrealizować to założenie tak, by nastąpiło tu 
oddziaływanie na społeczne poczucie bezpieczeństwa, 
zwłaszcza w ruchu lądowym, drogowym, Rada Ministrów 
rekomenduje ten projekt. Jak powiedziałam, nie zmie-
rza on w kierunku podwyższania sankcji związanych 
bezpośrednio z karą, na przykład z karą pozbawienia 
wolności, tylko wprowadza do obrotu prawnego innego 
rodzaju instrumenty. Szczególną uwagę należy tu zwrócić 
na kilka podstawowych instrumentów, wokół których 
projekt ten oscyluje.

Jest to wzmocnienie szeregu instytucji karnofinanso-
wych, zwłaszcza nawiązki i świadczenia pieniężnego. Są 
tu przede wszystkim wskazane kwoty w granicach odpo-
wiednio 5 tysięcy zł i 10 tysięcy zł, w zależności od tego, 
czy mamy do czynienia z nietrzeźwym kierowcą, który 
po raz pierwszy prowadził pojazd w takim stanie, czy też 
mamy do czynienia ze swoistym, pijanym recydywistą, oraz 
w zależności od tego, czy jest to osoba, której zdarzyła się 
ta jazda po raz pierwszy, czy też kolejny z rzędu.

Analogiczne zmiany mają być przeprowadzone w gra-
nicach środków karnych. Chodzi tutaj przede wszystkim 
o wydłużenie czasu stosowania środka karnego w postaci 
zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych określonego 
rodzaju, danej kategorii bądź wszystkich.

Ponadto proponuje się wprowadzenie blokady alko-
holowej jako elementu oddziaływania postpenalnego, jak 
również przyspieszenie wejścia w życie innych rozwiązań 
mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.

Reasumując, powiem, że w przekonaniu rządu przedsta-
wiony pakiet instrumentów będzie pakietem efektywnym, 
będzie umożliwiał wprowadzanie kolejnych, ostrzejszych 
sankcji i będzie stanowił formę represji wobec sprawców, 
którzy dopuścili się tu przestępstw, a jednocześnie będzie 
stanowił czynnik odstraszający, innymi słowy będzie rów-
nież elementem prewencji generalnej w stosunku do pozo-
stałej części społeczeństwa.

Projekt ten pozwoli na wyeliminowanie słabości i nie-
dostatków, jakie mają miejsce w ramach wymiaru spra-
wiedliwości w sprawach karnych w zakresie tak wąsko 
rozumianego rodzaju popełnianych przestępstw. W związku 
z powyższym przedstawiamy ten projekt do akceptacji. 
Bardzo serdecznie dziękuję.
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czenie obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynie-
nia jest znacznie utrudnione, sąd może orzec zamiast tego 
obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 tysięcy zł, czyli 
jeszcze wyższą niż samoistna nawiązka, która może być 
orzekana do 100 tysięcy zł, na rzecz pokrzywdzonego bądź 
osoby najbliższej.

Biuro Legislacyjne zwraca uwagę, że w tej sytuacji, jeśli 
pokrzywdzony wniesie o orzeczenie odszkodowania bądź 
zadośćuczynienia, to orzeczenie sądu staje się obligatoryj-
ne. Jeśli sąd napotyka znaczne trudności, obligatoryjnie 
orzeka nawiązkę z art. 46 §2, i to podwyższoną. I teraz 
jest taka kwestia, że art. 47 §5 nie uwzględnia nawiązki, 
która jest orzekana w miejsce odszkodowania bądź zadość-
uczynienia, o którym mowa w art. 46 w nowym brzmieniu. 
W tym momencie obligatoryjne byłoby więc orzeczenie 
dwóch nawiązek, co nie jest tak naprawdę przewidziane 
przez ustawodawcę, ponieważ nawiązka, o której mowa 
w art. 46 §2, jest niejako nawiązką zastępczą, jest ona 
orzekana zamiast odszkodowania bądź zadośćuczynienia. 
W przepisie jest wyraźnie użyte słowo „zamiast” – zamiast 
tego obowiązku – czyli nawiązka z art. 46 §2 wchodzi 
w miejsce odszkodowania bądź zadośćuczynienia. Dlatego 
biuro wnosi, aby w art. 47 §5 dodać „odszkodowania bądź 
zadośćuczynienia albo nawiązki, o której mowa w art. 46 
§2”, przy czym przepis w tym zakresie wchodziłby w życie 
od 1 lipca 2015 r., razem z dużą nowelizacją. Dziękuję.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Pani Minister, proszę o stanowisko dotyczące tej po-

prawki.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:
Oczywiście akceptuję ją.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Czy są uwagi na temat tej poprawki?
(Głos z sali: Nie ma.)
Wysokie Komisje, chciałbym przeprowadzić głoso-

wanie.
Kto jest za przyjęciem tej poprawki? (19)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Dziękuję. Poprawka została przyjęta jednogłośnie.
Pani Mecenas, proszę bardzo o drugą uwagę.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Szanowni Państwo, druga uwaga dotyczy przepisu, 

który znajduje się na stronie 2 ustawy. Dodawany jest tam 
artykuł nowy, art. 180a, który wprowadza do systemu nowe 
przestępstwo, a mianowicie: „Kto na drodze publicznej 
– tu nie będę już dokładnie czytała – prowadzi pojazd me-
chaniczny, nie stosując się do decyzji właściwego orga-
nu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami”… 

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Dziękuję, Pani Minister.
Teraz chciałbym oddać głos pani legislator, pani Beacie 

Mandylis.
Proszę bardzo o przedstawienie opinii.
Czy pani minister zapoznała się z opinią?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Monika Zbrojewska: Oczywiście, zapoznałam się z tymi 
trafnymi uwagami…)

Najbardziej lubimy, żeby rząd od razu miał jasne sta-
nowisko co do poprawek Senatu, bo wtedy procedura jest 
dosyć szybka.

Proszę bardzo.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Dziękuję serdecznie.
Szanowni Państwo, myślę, że wiele osób obecnych na 

sali zapoznało się z tymi poprawkami, ponieważ przed-
łożona Senatowi ustawa była już przedmiotem dyskusji 
wczoraj, w trakcie posiedzenia komisji, która przychyliła 
się do wszystkich poprawek. Zresztą strona rządowa…

(Przewodniczący Marek Ziółkowski: Przepraszam, jaka 
to była komisja?)

Komisja samorządu terytorialnego.
(Przewodniczący Marek Ziółkowski: No właśnie, samo-

rządu. W Senacie jest sporo komisji.)
Komisja samorządu przychyliła się do wszystkich po-

prawek przedłożonych przez biuro oraz do innych popra-
wek, które będą tutaj przedstawione, dotyczących trans-
portu autobusowego, transportu miejskiego, gminnego itd., 
jednym słowem transportu publicznego.

(Przewodniczący Marek Ziółkowski: Czy chodziłoby 
pani mecenas o to, żebyśmy przyjęli te same poprawki co 
komisja samorządu?)

Myślę, że tak. Było to poddane pod rozwagę państwa 
senatorów…

(Przewodniczący Marek Ziółkowski: Zawieszam to py-
tanie, proszę o przedstawienie uwag.)

Postaram się przedstawić moje uwagi jak najszybciej.
Pierwsza uwaga dotyczy art. 1 pkt 3 lit. b. Jest to zagad-

nienie, Szanowni Państwo, które pojawia się w zmienia-
nym art. 47, w dodawanych tutaj §3–5, które na sprawców 
przestępstw określonych w tym przepisie nakładają, można 
powiedzieć, dodatkową karę. Sąd mianowicie będzie miał 
obowiązek orzeczenia nawiązki na rzecz pokrzywdzo-
nego, a w razie jego śmierci na rzecz jego najbliższych, 
a w razie braku najbliższych na rzecz Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. W §5 
stanowi się, że tej obligatoryjnej nawiązki nie orzeka się, 
jeśli sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody lub za-
dośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości powyżej 
10 tysięcy zł.

Biuro Legislacyjne zwróciło uwagę, że w tej noweli-
zacji kodeksu karnego, która została uchwalona 15 stycz-
nia 2015 r., w tej dużej nowelizacji, art. 46, który mówi 
o obowiązku naprawienia szkody i zadośćuczynieniu, został 
zmieniony w ten sposób, że w §2 wskazano, iż jeżeli orze-
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Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Głosujemy, proszę państwa. Ta poprawka nie wymaga 
chyba dyskusji.

Kto jest za? (19)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Liczba głosujących faluje, jak rozumiem.
Poprawka czwarta, także redakcyjna. Tak, Pani 

Mecenas?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

Także redakcyjna.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:

Zgadzamy się.
(Senator Piotr Zientarski: Wyłącznie redakcyjna, Pani 

Mecenas.)

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Nie, zaraz, bo teraz, czy są tu jakieś…
Kto jest za poprawka czwartą, redakcyjną? (20)
Jednogłośnie za.
Poprawka piąta. Proszę, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:

W art. 206 kodeksu karnego wykonawczego są okre-
ślone zasady rozkładania na raty i umarzania świadczeń 
czy nawiązek, o których mowa w przepisach tego artykułu. 
Stanowi się, że przepisy dotyczące tych umorzeń i rozkła-
dania na raty dotyczą nawiązek na rzecz Skarbu Państwa, 
przepadku, jeżeli jego przedmiotem jest kwota pienięż-
na, świadczeń pieniężnych na rzecz Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, a nie 
rozciągają się na nawiązki orzeczone na rzecz Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 
Biuro Legislacyjne stwierdziło, że nie widzi podstaw 
ani uzasadnienia, dlaczego osoby skazane, wobec któ-
rych orzeczono obowiązek zapłacenia takiej nawiązki na 
rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej, nie będą mogły mieć tego świadcze-
nia rozkładanego na raty, podczas gdy nawiązka może 
być wyższa niż świadczenie pieniężne, bo, jak mówiłam, 
nawiązka wynosi do 100 tysięcy zł, a świadczenie pie-
niężne do 60 tysięcy zł. Dlatego biuro wnioskowałoby 
o dodanie w pkcie 2 „nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej”, żeby 
była ona traktowana tak jak pozostałe nawiązki i świad-
czenia pieniężne.

Sprawca takiego przestępstwa został wskazany w art. 49 
§2 jako osoba, wobec której będzie orzeczone przez sąd 
obligatoryjnie świadczenie pieniężne, czyli świadczenie 
w wysokości do 60 tysięcy zł na rzecz Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Biuro 
zwróciło uwagę, że 1 lipca 2015 r. art. 49 będzie usunięty 
z systemu, zostanie uchylony. W jego miejsce wchodzi 
art. 43a, który w §2 odpowiada treści obecnego art. 49 §2, 
z tym że nie zawiera odesłania do stosowania tego przepisu 
wobec sprawców czynu, o którym mowa w art. 180a.

Biuro Legislacyjne wskazało na dwie możliwości roz-
wiązania. Można wykreślić to przestępstwo z art. 49 §2 – 
czyli sprawcy tego przestępstwa nie będą obciążani świad-
czeniem pieniężnym – albo uczynić coś, co praktycznie 
można by nazwać akrobatyką legislacyjną, czyli zmienić 
tę nowelizację, która jeszcze nie jest ustawą, ponieważ nie 
została podpisana przez prezydenta, co byłoby wątpliwe 
z punktu widzenia dopuszczalności legislacyjnej. Rząd 
wyraził zgodę na wykreślenie art. 180a z art. 49 §2.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Pani minister potwierdza to stanowisko? Od wczoraj 

się nie zmieniło?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:
Tak, potwierdzam, oczywiście nie zmieniło się.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Bardzo mnie to cieszy.
Czy ktoś chciałby wypowiedzieć się na ten temat?
Skoro nie, to poddam pod głosowanie propozycję po-

prawki polegającą na usunięciu art. 180a.
Kto jest za? (20)
Dziękuję bardzo.
Poprawka trzecia, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Poprawka trzecia ma charakter technicznolegislacyjny. 

Polega ona na zastąpieniu słów „o którym mowa” wyrazem 
„określonego”, ponieważ taka jest terminologia kodeksu 
wykroczeń.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Rząd się zgadza, tak?

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Monika Zbrojewska:
Zgadzamy się.
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fakt, zabiera prawo jazdy i nie ma dyskusji. A tutaj docho-
dziłoby do tego, że policjant dyskutowałby z daną osobą, 
czy nastąpiło przestępstwo, czy nastąpiło wykroczenie.

Następna wada, Szanowni Państwo, dotyczy trzeciego 
wykroczenia. Kto na drodze przyznałby się do tego, mó-
wiąc: tak, proszę mi wymierzyć mandat, ja go przyjmuję 
i oddaję prawo jazdy. Każdy mówi: odmawiam przyjęcia 
mandatu. W tym momencie policjant i tak nie mógłby za-
trzymać prawa jazdy, dlatego że sprawca wykroczenia od-
mówiłby przyjęcia mandatu. Zdaniem Biura Legislacyjnego 
jest to poważne uchybienie, naruszenie zasady domniema-
nia niewinności i nałożenie na policję obowiązku orzekania 
zamiast sądu.

Jakie są inne uchybienia dotyczące tego przepisu?
Po styczniu 2016 r. również te młode osoby będą miały 

limit dwudziestu czterech punktów, a ten przepis nie zawie-
ra uchylającego go przepisu. Czyli pozostawałby art. 135 
z dwudziestoma punktami i wtedy na przykład policjant 
zabierałby prawo jazdy, ale nie byłoby za to żadnej sank-
cji, bo sankcja, czyli cofnięcie uprawnień do kierowania 
pojazdami, jest stosowana dopiero od dwudziestu czterech 
punktów. Byłaby więc sprzeczność pomiędzy przepisami 
ustawy – Prawo o ruchu drogowym, które uprawniałoby po-
licję do zabierania prawa jazdy przy dwudziestu punktach, 
a prawem o kierujących pojazdami, które mówi, że upraw-
nienia się traci, kiedy się przekracza dwadzieścia cztery 
punkty. W obecnym brzmieniu lit. h jest to właśnie…

(Wypowiedź poza mikrofonem)
No, jest różnica na pewno.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Ale to nie jest jednorazowe dwadzieścia punktów; 

w ciągu roku ma nazbierać dwadzieścia punktów.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Prawo jazdy się zabiera, jeśli przekroczy się prędkość 

o 50 km/h, tak, tak. Ja nie podważam przepisu dotyczącego 
przekroczenia prędkości o 50 km/h, tylko ten, który pozwala 
policjantowi zatrzymać na drodze prawo jazdy z podanych 
tu przyczyn. Dlatego Biuro Legislacyjne proponuje, aby 
w art. 135 została usunięta lit. h, żeby wpisać, że dotychcza-
sowe brzmienie lit. h, które uprawnia policjanta do zabrania 
prawa jazdy po przekroczeniu dwudziestu punktów, uchyla 
się z dniem 1 stycznia 2016 r. Wtedy wchodzą w życie roz-
wiązania uchwalone na czas po 1 stycznia 2016 r., czyli bę-
dzie to liczba dwudziestu czterech punktów dla wszystkich 
i wykreślenie w art. 140 dodawanego pktu 3a, który upraw-
nia starostę do pozbawienia uprawnień do kierowania pojaz-
dami osób, które popełnią przestępstwo bądź trzy wskazane 
tu wykroczenia, tym bardziej że tak naprawdę przepisy te są 
wprowadzane na sześć miesięcy, na czas od wejścia w życie 
tej ustawy do 1 stycznia 2016 r., kiedy to i tak straciłyby 
moc. Ponadto są one niezgodne z treścią. Rozumiałabym, 
gdyby to było pewne kontinuum, gdyby te przepisy były 
takie same jak tamte, które mają wejść w życie w styczniu, 
ale one są inne. W związku z tym sześć czy siedem miesięcy 
obowiązywałyby te przepisy, a potem w styczniu weszłyby 
inne przepisy i nastąpiłoby zamieszanie.

Prosiłabym o uwzględnienie tych poprawek. Myślę, 
że pozwoli to chociaż przez moment na stabilizację sys-
temu prawa w tym zakresie i nie spowoduje totalnego 
zamieszania.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Pani minister kiwa głową, w takim razie możemy to 

przegłosować. Czyli jest „nawiązce lub świadczeniu pie-
niężnym”.

(Wypowiedź poza mikrofonem)
Oczywiście, żeby nie było wątpliwości, wszystkie te 

poprawki przejmuję.
Kto jest za? (20)
Dziękuję bardzo.
Poprawka szósta to poprawka czysto redakcyjna. 

Pozwolę sobie ją przejąć i poddać pod głosowanie.
Kto jest za? (21)
Dziękuję bardzo.
Poprawka siódma, Pani Mecenas.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Poprawka siódma jest, można powiedzieć, najtrudniej-

szą, bardzo poważną poprawką, a dotyczy zmian, które są 
wprowadzane do ustawy o kierujących pojazdami. Zmiany 
te są wprowadzane jednocześnie do ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym i do ustawy o kierujących pojazdami. Chodzi 
o to, że ustawa o kierujących pojazdami w szerokim za-
kresie wchodzi w życie 4 stycznia 2016 r., zwłaszcza jeśli 
chodzi o przepisy dotyczące tych młodych kierowców, 
którzy będą mieli prawo jazdy przez pierwsze dwa lata od 
jego uzyskania. Będzie to tak zwany okres próbny. Obecna 
ustawa wprowadza do prawa drogowego przepis, który do 
przepisów dotyczących prawa policjanta do zatrzymania 
prawa jazdy dodaje przepis, że policjant będzie mógł za-
trzymać prawo jazdy – jest to na stronie 6, w pkcie 7 lit. h 
– w przypadku otrzymania przez kierującego pojazdem 
w okresie jednego roku od dnia wydania po raz pierwszy 
prawa jazdy liczby dwudziestu punktów za naruszenie 
przepisów ruchu drogowego lub popełnienia w okresie 
dwóch lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy 
przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 
lub trzech wykroczeń określonych w podanych tu przepi-
sach. Odpowiednik tego przepisu znajduje się w kolejnej 
zmianie, w art. 140, który uprawnia starostę do cofnięcia 
uprawnień do kierowania pojazdami.

Biuro Legislacyjne stwierdza, że przepis ten jest obcią-
żony przynajmniej trzeba wadami. Pierwsza, najpoważniej-
sza wada polega na tym, że policjant, zatrzymując kierowcę, 
stwierdza popełnienie przestępstwa i zabiera prawo jazdy. 
Policjant nie jest uprawniony do stwierdzenia popełnienia 
przestępstwa; uprawnienie takie mają sądy. W związku 
z tym nawet gdyby sprawca wypełnił znamiona czynu 
zabronionego, nie zawsze będzie winny. Takie ustalenia 
nie mogą być czynione przez policjanta na drodze. Do tej 
pory art. 135 wskazywał policji przypadki, kiedy następuje 
określona sytuacja i policjant zabiera prawo jazdy. Wtedy 
kierowca nie dyskutuje z policjantem, tylko oddaje prawo 
jazdy, bo nastąpiło określone zdarzenie. Są to przypad-
ki wskazane w art. 135, czyli na przykład przekroczenie 
określonej liczby punktów albo te nowe, dodawane, czyli 
przekroczenie prędkości o określoną liczbę kilometrów czy 
nadmierna liczba osób w pojeździe. Policjant stwierdza 
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To właściwie tyle, jeśli chodzi o odniesienie się. 
Bylibyśmy przeciwko tej poprawce, prosząc ewentualnie 
Wysokie Komisje o rozważenie takiej modyfikacji tego 
przepisu, aby poprawić go i oddać jego istotę.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Pan senator Zientarski. Proszę bardzo, Panie Prze-
wodniczący.

Senator Piotr Zientarski:

Podzielając częściowo pana argumentację, ale rów-
nież wychodząc z założenia prezentowanego przez panią 
mecenas, niewątpliwie stwierdzenie dotyczy tych dwóch 
już prawomocnych wykroczeń. Ale to trzecie, jeśli będzie 
kwestionowane, nie jest jeszcze stwierdzone.

Dyrektor Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Marcin Wereszczyński:

Nie jest jeszcze stwierdzone.
(Przewodniczący Marek Ziółkowski: No właśnie i tu 

jest pewna wątpliwość.)
To trzecie wykroczenie, jeśli chodzi o wykroczenia…
(Senator Piotr Zientarski: A jeśli będzie kwestionował?)
Jeśli będzie kwestionował, nie przyjmie mandatu kar-

nego, nie będzie sankcji, nie będzie następstwa. Sprawa 
zostanie skierowana do sądu, który jeśli stwierdzi, że pra-
womocne jest to trzecie wykroczenie, będzie to powód 
do ewentualnego zatrzymania prawa jazdy i skierowania 
sprawy do sądu.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Pan chciałby jeszcze teraz…
(Senator Piotr Zientarski: W takiej sytuacji, Pani 

Mecenas, nie byłoby tutaj zagrożenia.)
Proszę bardzo. Proszę o przedstawienie się.

Zastępca Dyrektora 
Biura Prewencji i Ruchu Drogowego 
w Komendzie Głównej Policji 
Leszek Jankowski:

Leszek Jankowski, zastępca Dyrektora Biura Prewencji 
i Ruchu Drogowego w Komendzie Głównej Policji.

Jeżeli mogę, chciałbym zabrać głos gwoli uzupełnienia 
wypowiedzi pana dyrektora Biura Prawnego MSW w tej 
kwestii, która budzi tutaj chyba największe wątpliwości, 
a mianowicie czy policjant zatrzyma prawo jazdy w mo-
mencie stwierdzenia trzeciego wykroczenia bądź przestęp-
stwa na miejscu.

Co do przestępstwa oczywiście wykluczamy tę kwestię, 
bo wiadomo, że jeżeli chodzi o przestępstwo, prawomocne 
rozstrzygnięcie musi zapaść w sądzie.

To wszystko. Poprawki te mają jeszcze, że tak powiem, 
konsekwencję w przepisach końcowych odnośnie do ter-
minów wejścia w życie. Dziękuję.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Rząd?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Monika Zbrojewska: Ze strony rządu zajmie stanowisko 
przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.)

Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Departamentu Prawnego 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
Marcin Wereszczyński:
Dziękuję bardzo.
Marcin Wereszczyński, Dyrektor Departamentu 

Prawnego MSW.
Panie Przewodniczący! Wysokie Komisje!
Nie godziliśmy się wczoraj i nie godzimy się dzisiaj z aż 

tak intensywną krytyką tych rozwiązań z dwóch prostych 
przyczyn. Po pierwsze, dlatego że nie są to przepisy nowe, 
proponowane przez rząd w tym projekcie. Przepisy te, za-
kładające zaostrzoną odpowiedzialność młodych kierow-
ców za przestępstwo popełnione przeciwko bezpieczeństwu 
komunikacji lub za trzy kolejne wykroczenia, znajdują się 
w ustawie o kierujących pojazdami. W istocie mają one 
wejść w życie 4 stycznia przyszłego roku, zamierzeniem 
więc było, aby nieco przyspieszyć ich wejście w życie.

Po wtóre, nie można zgodzić się z zarzutem, że propo-
nowany w ustawie zapis przewiduje, iż to policjant będzie 
przesądzał o tym, że osoba popełniła przestępstwo. Nic 
bardziej mylnego. Policjant będzie jedynie stwierdzał fakt 
– na podstawie informacji, rejestrów, systemu informacji 
policyjnej, systemu punktowego – że zatrzymana osoba 
popełniła przestępstwo, za które została już prawomocnie 
skazana bądź też ma na swoim koncie trzy określone wykro-
czenia, bądź też popełnia to trzecie, za które rzeczywiście 
przyjmuje mandat karny. Nie ma tu mowy o orzekaniu przez 
policjanta o popełnieniu przestępstwa czy o jakiejś ocenie 
przez policjanta tego faktu. Policjant bazowałby tylko i wy-
łącznie na posiadanych w tym zakresie informacjach.

Być może pozwoliłaby rozwiać te wątpliwości nieco 
zmieniona redakcja tego przepisu. Jeśli można się zwró-
cić do pani mecenas o przyjęcie takiego oto brzmienia 
kwestionowanej lit. h: „przekroczenia przez kierującego 
pojazdem w okresie jednego roku od dnia wydania po raz 
pierwszy prawa jazdy dwudziestu punktów, za naruszenie 
przepisów ruchu drogowego” – tu bez mian – i zamiast 
kwestionowanego zapisu „lub popełnienia w okresie dwóch 
lat” zapis „lub stwierdzenia na podstawie prawomocnego 
rozstrzygnięcia, że w okresie dwóch lat od dnia wydania 
po raz pierwszy prawa jazdy, popełnił przestępstwo” itd., 
itd. Czyli byłoby wyraźnie zaakcentowane, że nie chodzi tu 
o stwierdzenie przez policjanta popełnienia przestępstwa, 
a jedynie o stwierdzenie na podstawie prawomocnego, 
wydanego przez sąd rozstrzygnięcia – które zapadło oczy-
wiście wcześniej – że takie przestępstwo zostało przez 
danego sprawcę popełnione.
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Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Teraz ja mam dwa pytania. Najpierw do pani mecenas. 

Pan dyrektor mówi, żeby częściowo zmodyfikować treść 
tego przepisu. Czy argumentacja rządu panią przekonuje? 
To pierwsze pytanie.

Pytanie drugie: jak głosowała poprzednia komisja? 
Chciałbym to wiedzieć.

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Szanowni Państwo!
Po pierwsze, stanowisko rządu, troszkę zmienione wo-

bec wczorajszego stanowiska – rozumiem, że zostało ono 
wypracowane w międzyczasie – jest obciążone tym samym 
błędem, a mianowicie pozostawia te dwadzieścia punktów 
bez uchylenia ich w dniu 4 stycznia 2016 r., i to jest błąd 
nienaprawialny w tym momencie.

Po drugie, nie mogę się zgodzić z argumentacją, że 
to wszystko jest tak proste, dlatego że pozostają przepisy 
o staroście, który ma pozbawić kierowcę uprawnienia do 
kierowania pojazdem silnikowym w przypadku popełnienia 
przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, i to 
się dzieje na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji. 
Czyli komendant wojewódzki Policji wie wcześniej o po-
pełnieniu przestępstwa niż sąd? Czyli starosta jest powiada-
miany przez policję, a nie przez sądy, że zostało popełnione 
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji?

I trzecia rzecz. Szanowni Państwo, pan mówi o trzech 
wykroczeniach, i ja się z tym zgadzam, tylko że w brzmie-
niu przepisu obowiązującego od stycznia są to trzy jakiekol-
wiek wykroczenia drogowe, a w brzmieniu tu przyjętym są 
to trzy wykroczenia spośród czterech tutaj wymienionych, 
czyli jest to jeszcze inne brzmienie. Dlatego mówię, że jest 
to zamieszanie bardzo trudne do rozplątania. Dziękuję.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Proszę państwa, ja mam propozycję, bo jest tutaj kilka 

rzeczy, które dla mnie są nie do końca jasne. Proponuję, 
byśmy zawiesili dyskusję na temat tego punktu i zobowią-
zuję wysokie umawiające się strony, żeby do posiedzenia 
plenarnego doszły do porozumienia i zaproponowały coś, 
co będzie satysfakcjonujące. Przyznaję, że padła tu czę-
ściowa odpowiedź na wątpliwości pani mecenas, ale to nie 
wszystko. Proponuję…

(Senator Piotr Zientarski: Chodzi o różnicę dotyczącą 
liczby punktów.)

Na posiedzeniu plenarnym będzie zgłoszona odpowied-
nio przygotowana propozycja poprawki.

Czy ktoś miałby wątpliwości co do tego rozwiązania?
(Głos z sali: Nie.)
W takim razie propozycje Biura Legislacyjnego już 

omówiliśmy.
Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos na temat innych 

kwestii? Otrzymaliśmy na przykład pismo od Polskiej Izby 
Gospodarczej Transportu Samochodowego i Spedycji.

Czy ktoś jeszcze chciałby się wypowiedzieć w tej 
kwestii?

Proszę bardzo. Proszę o przedstawienie się.

Jeśli chodzi o trzecie wykroczenie, pragnę wskazać, jak 
wygląda dzisiaj mechanizm w zakresie tych wykroczeń. 
Policjant w momencie ujawnienia wykroczenia wypisuje 
kartę Mrd – tu już nie chcę wchodzić w szczegóły – któ-
ra pozwala na umiejscowienie punktów lub stwierdzenie 
wykroczenia w systemie punktowym.

Tak samo byłoby w przypadku tych nowych zapisów. 
Trzecie wykroczenie nie będzie skutkowało zatrzymaniem 
prawa jazdy przez policjanta na miejscu kontroli, tylko 
skierowaniem tej karty i punktów do systemu punktowego. 
Ewidencja punktów jest tak skonstruowana, że w danym 
momencie pojawia się komunikat do powiadomienia staro-
sty przez policję, iż nastąpiły trzy wykroczenia. Krótko mó-
wiąc, kontrolowany kierowca nawet w momencie trzeciego 
wykroczenia nie utraci prawa jazdy na miejscu. Dopiero 
gdy informacja, że to trzecie wykroczenie zaistniało, wpły-
nie do systemu punktowego, policja skieruje do starosty 
powiadomienie, żeby konsekwencją tego czynu było cof-
nięcie uprawnień do prowadzenia pojazdu.

Policjant może zatrzymać prawo jazdy, gdy te trzy wy-
kroczenia system już pokazał, a kierowca zlekceważył to 
i, powiedzmy, za tydzień pojechał samochodem. W mo-
mencie kontroli danego kierowcy i po sprawdzeniu tego 
w systemie policjant będzie widział, że zostały popełnione 
trzy wykroczenia oraz że została skierowana informacja 
do starosty, kierowca jednak w dalszym ciągu lekceważy 
to i kieruje pojazdem. W tym momencie byłaby podstawa, 
tak jak i dzisiaj, do zatrzymania prawa jazdy kierowcy na 
miejscu, na drodze, z racji tego, że jest już odpowiednia 
liczba punktów bądź zostały popełnione trzy wykroczenia. 
To tyle, dziękuję bardzo.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator Zientarski chce zabrać głos?

Senator Piotr Zientarski:

Rozumiem, że w sytuacji, kiedy jest stwierdzenie dwóch 
wykroczeń, a trzecie kierowca kwestionuje, nie znajdzie 
się to w tym rejestrze, lecz dopiero po przyjęciu mandatu 
bądź po zakończeniu postępowania…

Zastępca Dyrektora 
Biura Prewencji i Ruchu Drogowego 
w Komendzie Głównej Policji 
Leszek Jankowski:

Tak jest, jeżeli kierowca kwestionuje, odmówi przyjęcia 
mandatu….

(Senator Piotr Zientarski: Wtedy nie wchodzi w ten 
trzeci…)

Wtedy ta informacja wpłynie do bazy punktowej ze 
znakiem zapytania i czeka na prawomocne rozstrzygnięcie 
w sądzie. Dopiero gdy sąd uzna winę danego kierowcy, 
który odmówił przyjęcia mandatu, odwieszamy ten znak 
zapytania i mamy trzy prawomocne rozstrzygnięcia.
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to zgodnie z definicją ustawy o publicznym transporcie 
zbiorowym jest to już komunikacja wojewódzka. Jeśli je-
dziemy z Warszawy do Otwocka, jest to już komunikacja 
wojewódzka, bo są to dwa powiaty, a tu jeździ komunikacja 
miejska czerwonymi autobusami i inni przewoźnicy innymi 
autobusami. Tu naszym zdaniem powinna być równość. 
Proponujemy to w gminnych, powiatowych i wojewódz-
kich przewozach pasażerskich. Pozostałyby przewozy 
międzywojewódzkie, w których z reguły nie przewiduje 
się w autobusach miejsc stojących, problem ten więc by 
zginął. To jeden nasz warunek.

W kolejnym przepisie mówi się, że przepisu tego się 
nie stosuje, jeżeli liczba przewożonych w autobusie osób 
nie przekracza pięciu. I tutaj jest kolejna pułapka, ponie-
waż ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów 
w art. 2 ust. 2 stwierdza, że obywatel ma prawo przewozić 
dziecko do lat czterech na kolanach bezpłatnie. Skoro ma 
prawo przewozić bezpłatnie, to teraz… Rozmawialiśmy 
parę dni temu z Komendą Główną Policji, dla której oso-
ba to osoba. Czyli doprowadzalibyśmy do paradoksu, że 
matka z dzieckiem jedzie bezpłatnie na jednym miejscu, 
a biorąc literalnie ten przepis, drugie miejsce trzeba by 
zostawić puste, bo liczba osób zostałaby przekroczona. 
W związku z powyższym proponujemy, żeby tam, gdzie 
się mówi o pięciu osobach, w wypadku przewożenia ich 
autobusem, dodać: przy czym osoba przewożona w komu-
nikacji publicznej, zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy o upraw-
nieniach do ulgowych przejazdów itd., nie jest zaliczana 
do tej liczby osób. Naszym zdaniem byłby to po prostu 
paradoks. Jeśli zostałby ten drugi przepis, że osoby do lat 
czterech przewożone na kolanach musiałyby być liczone do 
liczby przewożonych osób, to trzeba by usunąć ten przepis 
z ustawy o ulgach.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Proszę pana, ja mam następującą propozycję. Chciałbym, 
żeby wypowiedzieli się na temat obu tych poprawek przed-
stawiciele rządu, obu ministrów. Jeżeli opinia będzie pozy-
tywna, to proponuję, żeby spotkał się pan z panią mecenas 
i ustalił kształt legislacyjny poprawek.

(Głos z sali: A głosowanie?)
Nie trzeba głosować nad nimi teraz, bo musiałyby one 

być… Szczególnie ta druga nie jest dokładnie zapisana. 
Zgłosimy ją na…

(Głos z sali: Jest zapisana.)
Jest zapisana? Dobrze.
Najpierw wypowie się rząd.
Proszę bardzo, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 

Monika Zbrojewska: Stanowisko rządu przedstawi pan na-
czelnik z ministerstwa…)

(Głos z sali: Z Ministerstwa Infrastruktury.)

Przewodniczący Marek Ziółkowski:

Proszę bardzo.

Dyrektor Biura 
Polskiej Izby Gospodarczej 
Transportu Samochodowego i Spedycji 
Mieczysław Marosz:

Witam państwa serdecznie.
Dyrektor Biura Polskiej Izby Gospodarczej Transportu 

Samochodowego i Spedycji Mieczysław Marosz.
Pozwoliliśmy sobie skierować do państwa pismo, 

które dotyczy art. 4 i art. 5 zmienionej ustawy. W art. 4 
ustawy nowelizującej dotyczy to art. 135 prawa o ruchu 
drogowym, a w art. 5 – art. 102 ustawy o kierujących 
pojazdami.

I tutaj są praktycznie te same problemy. Chodzi o to, że 
gdyby kierowca przewoził w pojeździe większą liczbę osób, 
niż jest wymieniona w dowodzie rejestracyjnym, to kon-
sekwencją jest to, że traciłby uprawnienia na okres trzech 
miesięcy. My się z tym oczywiście zgadzamy, generalnie 
nie negujemy tego. Przepis ten wyłącza jednak przewozy 
osób pojazdami komunikacji miejskiej w rozumieniu usta-
wy o publicznym transporcie zbiorowym. To samo wyłą-
czenie dotyczące komunikacji miejskiej powoduje naszym 
zdaniem nierówność podmiotów oraz uchybia równości 
nie tylko podmiotów gospodarczych, ale i samorządów. 
Podkreślam, że jest tu odesłanie do ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym, gdzie się mówi, że komunikacja 
miejska to gminne przewozy pasażerskie wykonywane 
w granicach miasta albo gmin sąsiadujących, czyli gminne 
przewozy miejskie…

Komunikacja miejska jest wykonywana na obszarze 
mniej więcej stu pięćdziesięciu miast na terenie kraju. Do 
tego dochodzą gminy, które są w związkach komunika-
cyjnych. Nie wiem, ile jest ich dokładnie, ale oceniamy 
to na sześćset, siedemset jednostek samorządu teryto-
rialnego szczebla gminnego, których obszar obejmuje 
komunikacja miejska. Gmin mamy w Polsce dwa tysiące 
czterysta, w przewozach w pozostałych gminach byłoby 
więc już bardzo istotne przekroczenie liczby pasażerów 
w autobusach komunikacji publicznej. Czyli pierwsza 
kwestia to nierówność samorządów, a druga to nierówność 
podmiotów gospodarczych, które te przewozy realizują. 
Komunikacja miejska jest wykonywana na zlecenie sa-
morządu, a komunikacja gminna przez przedsiębiorców, 
na ich ryzyko. Autobus może być taki sam, jeśli chodzi 
o jego konstrukcję. Tak samo może być autobus typu miej-
skiego oraz typu podmiejskiego. I w jednym, i w drugim 
są miejsca stojące. W komunikacji miejskiej rezygnowa-
libyśmy z liczenia podróżnych, w komunikacji gminnej, 
wykonywanej tym samym typem autobusu, trzeba byłoby 
tę liczbę osób…

(Przewodniczący Marek Ziółkowski: Proszę o propozy-
cję poprawki. Króciutko.)

W związku z tym proponujemy, żeby zamiast komuni-
kacji miejskiej wstawić „przewozy autobusem w publicz-
nym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych 
i wojewódzkich przewozach pasażerskich”. Dlaczego po-
wiatowych i wojewódzkich? Gdy są dwie gminy, to już 
jest komunikacja powiatowa, a komunikacja wojewódzka 
to jest…. Jeśli wyjeżdżamy z Białegostoku, miasta na pra-
wach powiatu, czy z Warszawy do obojętnie jakiej gminy, 
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O osobie, dobrze. Cały czas mówiono o matce, dlatego 
nieco mnie to zaniepokoiło.

No dobrze. W takim razie rozumiemy, że…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, no właśnie, to osoba. Nawet senator może być 

z dzieckiem.
(Wesołość na sali)
(Dyrektor Biura Polskiej Izby Gospodarczej Transportu 

Samochodowego i Spedycji Mieczysław Marosz: Prze-
praszam, jeżeli mówiłem tylko o matce, ale chodzi o osobę 
przewożącą, o opiekuna przewożącego dziecko.)

Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, przejmuję tę poprawkę.
Kto jest za tą poprawką? (21)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Proszę państwa, przyjęliśmy w głosowaniu osiem po-

prawek…
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Nie osiem. Siódma z pierwszej grupy pozostała do dys-

kusji, ma być przygotowana na posiedzenie plenarne.
Teraz chciałbym zadać pytanie: czy chcieliby państwo 

jeszcze coś przedyskutować? Nie.
W takim razie chciałbym, żebyśmy głosowali nad tą 

ustawą wraz z przyjętymi poprawkami, pamiętając o po-
prawce siódmej, która zostanie jeszcze przedyskutowana.

Kto jest za? (18)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (4)
Dziękuję bardzo.
Czyli komisje przyjęły ustawę wraz z poprawkami.
A teraz czy mogę, Panowie Przewodniczący, zapropono-

wać senatora Jurcewicza na sprawozdawcę? On nie przekra-
cza przepisów i spokojnie może zostać sprawozdawcą.

(Wesołość na sali)
Panie Senatorze, zgadza się pan?
(Senator Stanisław Jurcewicz: Tak.)
I jeszcze raz jest prośba o przygotowanie poprawnego 

legislacyjnie tekstu poprawki siódmej.
Dziękuję bardzo pani minister, dziękuję przedstawicie-

lom wszystkich trzech ministerstw oraz trzem Wysokim 
Komisjom.

Przypominam, że Komisja Gospodarki Narodowej 
ma posiedzenie o godzinie 15.00, to drugie, przeniesio-
ne z godziny 12.00. Będzie to posiedzenie dosyć krótkie. 
Uprzejmie proszę o obecność na nim.

A to posiedzenie kończę i dziękuję państwu.

Główny Specjalista 
w Departamencie Transportu Drogowego 
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju 
Tomasz Kozera:
Dzień dobry.
Tomasz Kozera, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.
Poprawki te uznajemy za zasadne.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
W takim razie bardzo dziękujemy.
Czy inne ministerstwa nie mają innych opinii, bo czasa-

mi się to zdarza w tym rządzie, we wszystkich rządach?
W takim razie przejmuję te poprawki.
Czy dla pani mecenas jasna jest treść i poprawność 

legislacyjna tych poprawek?

Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Beata Mandylis:
Poprawność legislacyjna nie, bo nie są one opracowane 

w formie poprawek Senatu, ale są one jasne i dla mnie 
będzie oczywiste napisanie ich dokładnie tak, jak zostały 
zaproponowane.

Przewodniczący Marek Ziółkowski:
Czy według pani mecenas można w tej chwili… Proszę 

je przeczytać.
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Beata Mandylis: Tak, oczywiście, można.)
Możemy nad nimi głosować.
Poprawka pierwsza dotyczy tego, że zamiast komu-

nikacji miejskiej będzie: „autobusy w tym ruchu” aż do 
wojewódzkich włącznie.

Przejmuję tę poprawkę.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Tak, wojewódzkie.
Kto z państwa senatorów jest za tą poprawką? (20)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Dziękuję bardzo. Poprawka została przyjęta.
A co do drugiej poprawki, to chciałbym zapytać, dlaczego 

się mówi tylko o matce z dzieckiem na ręku, a nie o ojcu…
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii 

Senatu Beata Mandylis: Nie, mówi się o osobie.)
 
 

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 54)
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