
 

 

INFORMACJA 

o posiedzeniu Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

nr posiedzenia: 134 

data posiedzenia: 19 listopada 2021 r. 
 

 

 

Porządek posiedzenia: 

 1. Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 

ustaw (druk senacki nr 555, druki sejmowe nr 1504, 1680 i 1680-A). 

Posiedzeniu przewodniczył: 

 przewodniczący komisji Aleksander Pociej. 

W posiedzeniu uczestniczyli: 

 
senatorowie członkowie komisji: 

Rafał Ambrozik, Mariusz Gromko, Robert Mamątow, Marek Martynowski, Gabriela 

Morawska-Stanecka, Marek Plura, Aleksander Pociej, Joanna Sekuła, Lidia Staroń,  

 
senator: 

 Krzysztof Kwiatkowski, 

 
goście, m.in.: 

Ministerstwo Infrastruktury: 

sekretarz stanu Rafał Weber ze współpracownikami,  

Ministerstwo Sprawiedliwości: 

sekretarz stanu Marcin Warchoł ze współpracownikami, 

Prokuratura Krajowa: 

dyrektor Biura Prezydialnego Tomasz Szafrański ze współpracowniczką, 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji: 

główny specjalista w Wydziale Porządku Publicznego w Departamencie Porządku 

Publicznego Jacek Giszczak ze współpracownikami,  

Komenda Główna Policji: 

zastępca dyrektora Biura Ruchu Drogowego insp. Robert Koźlak ze współpracownikami, 

główny inspektor transportu drogowego Alvin Gajadhur ze współpracownikami,  

Instytut Transportu Samochodowego: 

dyrektor Marcin Ślęzak ze współpracownikiem, 

Rządowe Centrum Legislacji: 

młodszy legislator Gniewomir Wycichowski-Kuchta, 

Naczelna Rada Adwokacka: 

przedstawicielka Instytutu Legislacji i Prac Parlamentarnych Magdalena Fertak,  

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny: 

dyrektor Wojciech Majewski,  

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/11795/druk/555.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/9C68E8FF143EDFFAC125872E0047444E/%24File/1504.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/A6B681D893BD43D3C125877B00594136/%24File/1680.pdf
https://orka.sejm.gov.pl/Druki9ka.nsf/0/11FF063A73128671C125877C00528D29/%24File/1680-A.pdf


 

 

Polska Izba Ubezpieczeń: 

wiceprezes Andrzej Maciążek,  

Alter Ego – Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach i Kolizjach Drogowych: 

prezes zarządu Janusz Popiel, 

Krajowy Sztab Ratownictwa Społecznej Sieci Ratunkowej: 

prezes zarządu Jerzy Płókarz,  

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów: 

radca w Departamencie Zarządzania Systemami Ewa Mierzwińska, 

Biuro Rzecznika Finansowego: 

zastępca dyrektora Wydziału Klienta Rynku Ubezpieczeniowo-Emerytalnego Eliza 

Gużewska ze współpracownikiem,  

 
Kancelaria Senatu: 

pracownik Biura Legislacyjnego Maciej Telec. 

 

Ad 1. 
 

 Celem ustawy jest wsparcie osób najbliższych ofiar przestępstw wypadków drogowych ze 

skutkiem śmiertelnym oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, w szczególności przez walkę 

z przestępstwami drogowymi. 

Ustawa przede wszystkim wprowadza zmiany w stawkach mandatów za najgroźniejsze 

wykroczenia, m.in. za jazdę po spożyciu alkoholu (minimum 2500 zł) lub bez odpowiednich 

uprawnień (1500 zł), przekroczenie prędkości o ponad 30 km/h (800 zł), spowodowanie 

zagrożenia dla pieszych, np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych (1500 zł), wykroczenia 

w obrębie przejazdów kolejowych (2000 zł). Podniesiono też maksymalną grzywnę 

w postępowaniu mandatowym do 5 tysięcy zł lub do 6 tysięcy zł, jeśli dojdzie do zbiegu 

wykroczeń. Nowe przepisy mają ponadto usprawnić egzekucję mandatów poprzez uzależnienie 

usunięcia punktów karnych od uregulowania mandatu, a także ułatwić przyznawanie renty 

bliskim osoby zmarłej w wyniku wypadku drogowego.  

Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Rafał Weber. 

Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Maciej Telec przedstawił opinię w sprawie ustawy 

i zaproponował wprowadzenie odpowiednich poprawek.  

Nad rozpatrywaną ustawą przeprowadzono dyskusję. W dyskusji zabrali głos senatorowie oraz 

zaproszeni goście.  

Zaproponowane przez Biuro Legislacyjne poprawki zgłosił senator Robert Mamątow. Ponadto 

senator Mamątow zgłosił poprawkę doprecyzowującą kwestię wymierzania kary dla osób, 

które naruszają przepisy dotyczące zasady zachowania się na przejazdach kolejowych. 

Poprawkę zgłosili również senatorowie Krzysztof Kwiatkowski i Aleksander Pociej. Poprawka 

ta miała na celu zasilenie budżetów jednostek samorządu terytorialnego kwotami 

pochodzącymi z mandatów nałożonych przez funkcjonariuszy organu podległego władzom 

j.s.t. 

W głosowaniu poprawki zgłoszone przez senatora Roberta Mamątowa zostały przyjęte przez 

komisję. 

Poprawka senatorów Krzysztofa Kwiatkowskiego i Aleksandra Pocieja nie została przyjęta 

przez komisję. 

Sprawozdawcą komisji będzie senator Joanna Sekuła. 

Konkluzja: 

 Komisja wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy (druk senacki nr 555 B). 

 



 

 

 

W posiedzeniu komisji nie uczestniczyły osoby wykonujące zawodową działalność lobbingową. 

Opracowano w BPS 

 


