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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 61. posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2018 r. ustawę

o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy
o kierujących pojazdami.

Z wyrazami szacunku
(-) Marek Kuchciński

U S T AWA
z dnia 12 kwietnia 2018 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących
pojazdami
Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.
U. z 2017 r. poz. 1260, z poźń. zm.1)) w art. 135 po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w
brzmieniu:
„1aa. Przepisu ust. 1 pkt 1a nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem
dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu
uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu
prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a
poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość
niższą od dobra ratowanego.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z
2017 r. poz. 978 i 2418 oraz z 2018 r. poz. 138 i 650) w art. 102:
1)

po ust. 1a dodaje się ust. 1aa w brzmieniu:
„1aa. Przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje się, jeżeli kierujący pojazdem
dopuścił się naruszenia, o którym mowa w tym przepisie, działając w celu
uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chronionemu
prawem, jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można było uniknąć inaczej, a
poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa na drodze przedstawiało wartość
niższą od dobra ratowanego.”;

2)

po ust. 1d dodaje się ust. 1da w brzmieniu:
„1da. Jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane w trybie art. 135 ust. 1 pkt 1a
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, starosta wydaje
decyzję w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy w terminie 21 dni od dnia
powzięcia informacji o tym fakcie.”.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 1926
oraz z 2018 r. poz. 79, 106, 138, 317 i 650.
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Art. 3. Do postępowań wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy stosuje się przepisy art. 102 ust. 1aa i 1da ustawy zmienianej w
art. 2.
Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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