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Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. 

Szanowny Pan 

Adam Podgórski 
Zastępca Szefa Kancelarii 
Sejmu RP 

W nawiązaniu do wskazanego przy piśmie GMS - WP - 173 - 324/13 
z 7.11.2013 r. komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami, 
w załączeniu przesyłam stanowisko do przedmiotowego projektu sporządzone w Ośrodku Badań, 
Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców Prawnych. 
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Warszawa, dnia 2 stycznia 2014 r. 

Stanowisko Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji 
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujqcych pojazdami 

W związku z przesłaniem przez Zastępcę Szefa Kancelarii Sejmu, Pana Adama 

Podgórskiego, komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Leszek Aleksandrzak) uprzejmie informuję, iż 

powyższy projekt należy zaopiniować pozytywnie z poniższą uwagą. 

W ocenie OBSiL literalne brzmienie projektowanych przepisów art. 38a i art. 63a 

ustawy o kierujących pojazdami nie oddaje w pełni intencji wyrażonej w uzasadnieniu 

projektu. 

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż projektowany art. 38a ma dotyczyć 

zarówno instruktorów, jak i wykładowców, którzy mają obowiązek corocznego uczestnictwa 

w warsztatach, o których mowa w art. 35 ust. 6. W związku z powyższym projektowany 

art. 38 a powinien uwzględniać okoliczność, iż obowiązek instruktora, dotyczący 

uczestnictwa w powyższych warsztatach wynika z art. 37 ust. l pkt 2 ustawy, zaś 

wykładowcy z art. 3 8 ust. 5 pkt 2. W oparciu także o inną podstawę prawną powyższe osoby 

mają obowiązek przedłożenia staroście zaświadczenia o udziale w warsztatach - w stosunku 

do instruktora jest to art. 37 ust. l pkt 3 ustawy (powołany w projekcie), zaś w stosunku do 

wykładowców jest to art. 38 ust. 5 pkt 3. 

Istotą proponowanego przepisu art. 38a- jak należy przyjąć za uzasadnieniem- jest 

to, aby odbycie warsztatów właściwych dla egzaminatora (a więc warsztatów o których mowa 

w art. 62 ust. 3) przez osobę będącą instruktorem lub wykładowcą wypełniało nałożony na 

nich obowiązek na podstawie odpowiednio art. 37 ust. l pkt 2 i art. 38 ust. 5 pkt 2. Zasadnym 

jest więc, aby projektowany przepis art. 38a obejmował w swej treści odesłanie do art. 62 

ust.3 (np. " ... zaświadczenia potwierdzającego odbycie warsztatów, o których mowa w arf. 62 

ust. 3. "). 

Analogiczną uwagę należy podnieść w stosunku do projektowanego art. 63a, który 

z kolei powinien obejmować stosowne odesłanie do art. 35 ust. 6 (,, ... zaświadczenia 

potwierdzającego odbycie warsztatów, o których mowa w art. 35 ust. 6. ") 

Na koniec podnieść należy, iż zarówno projektowany art. 38a, jak i art. 63a powinny 

wskazywać na fakultatywność takiego sposobu spełnienia obowiązku wynikającego z art. 37 
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ust. l pkt 2, art. 38 ust. 5 pkt 2 lub art. 63 ust. l pkt 2 poprzez dodanie w treści 

projektowanych przepisów słowa "także" (np. " .. uznaje się za spełniony także po ... "). 


