
ISSN 1643-2851

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zapis stenograficzny
(777)

Wspólne posiedzenie
Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej (95.)

oraz Komisji Praw Człowieka
i Praworządności (93.)
w dniu 30 maja 2007 r.

VI kadencja



Zapis stenograficzny jest tekstem nieautoryzowanym.

Porządek obrad:

1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 34. posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie
ustawy – Prawo o ruchu drogowym.



(Początek posiedzenia o godzinie 22 minut 13)

(Posiedzeniu przewodniczy przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej Jerzy Szmit)

Przewodniczący Jerzy Szmit:

Szanowni Państwo, otwieramy wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworząd-
ności w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym.

Zostały zgłoszone dwa wnioski: wniosek Komisji Samorządu Terytorialnego
i Administracji Państwowej dotyczący przyjęcia ustawy bez poprawek i wniosek Ko-
misji Praw Człowieka i Praworządności w sprawie wprowadzenia do ustawy jednej
poprawki.

Proponuję, żeby może pan przewodniczący omówił treść i sens poprawki, którą
przyjęła Komisja Praw Człowieka i Praworządności, a potem zapytamy o opinię rząd
oraz Biuro Legislacyjne i będziemy głosowali.

Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Senator Zbigniew Romaszewski:

Poprawka mówi o jednej rzeczy, dotyczącej zatrzymania prawa jazdy. Jest tam
sformułowanie, powiedziałbym, dosyć nieprecyzyjne, a mianowicie, że jeżeli istnieją
poważne przesłanki stwarzające wrażenie, że ten ktoś używał alkoholu lub narkoty-
ków, to w tym momencie można mu odebrać prawo jazdy, nie wydając odpowiedniego
pokwitowania. Nasza poprawka ma na celu doprecyzowanie, na czym te przesłanki
polegają. My stawiamy tutaj warunek, że jeżeli daje się komuś przyrząd do chuchania,
a on mówi, że nie będzie chuchał, że nie może, to w tym momencie jest to przesłanka
wskazująca na to, iż może być uzasadnione domniemanie, że on spożywał alkohol. I to
jest cała treść poprawki. To znaczy jest pewna procedura określenia tego, że to do-
mniemanie ma swoje uzasadnienie, bo na czymś to trzeba oprzeć, nie tylko na wyobra-
żeniu policjanta. To tyle.

Poprawka została zaakceptowana przez rząd.

Przewodniczący Jerzy Szmit:

Tak, dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy panie reprezentują rząd, jeśli chodzi o tę ustawę? Nie.
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Ale mamy informację od pana przewodniczącego, że poprawka została zaak-
ceptowana przez rząd. Jeszcze tylko pytanie do Biura Legislacyjnego o opinię i bę-
dziemy głosowali.

Proszę bardzo.

Starszy Legislator w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu
Piotr Magda:

Wysoka Komisjo, Biuro Legislacyjne nie zgłasza uwag.

Przewodniczący Jerzy Szmit:

Dziękuję bardzo.
W związku z tym przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności bę-

dziemy głosować nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a jeżeli on nie
przejdzie, wówczas będziemy głosowali nad poprawką zgłoszoną przez Komisję Praw
Człowieka i Praworządności.

Wniosek pierwszy. Kto jest za przyjęciem ustawy bez poprawek? (0)
Kto jest przeciw? (13)
Kto się wstrzymał od głosu? (1)
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Jedna osoba wstrzymała się od głosu.
Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek nie przeszedł.
W związku z tym przystępujemy do głosowania nad poprawką.
Kto jest za przyjęciem poprawki: w art. 1 pkt 6 lit. a po wyrazach „do alkoholu”

dodaje się wyrazy „i kierujący nie podda się badaniom, o których mowa w art. 126 lub
127”.

Kto jest za przyjęciem poprawki? (13)
Kto jest przeciw? (0)
Kto się wstrzymał od głosu? (0)
Dziękuję bardzo.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
Teraz jeszcze pozostaje nam wyznaczenie sprawozdawcy. Kto z państwa…
(Głos z sali: Pan senator Piesiewicz.)
Pan senator Piesiewicz, tak, był sprawozdawcą? Czy pan senator podejmuje się

sprawozdawania wspólnych obrad komisji?
(Senator Krzysztof Piesiewicz: Nie, może pan to…)
Nasza poprawka.

Senator Krzysztof Piesiewicz:

Aha, no dobrze, ale trzeba jeszcze ją sprawozdawać?

Przewodniczący Jerzy Szmit:

Tak, tak, przy trzecim czytaniu.
(Głos z sali: Komisja się zebrała i przyjęła poprawkę trzynastoma głosami.)
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(Wypowiedzi w tle nagrania)
(Głos z sali: Ale o której to będzie?)
Jutro w trakcie głosowań, Panie Senatorze.
(Wypowiedź poza mikrofonem)
W trakcie głosowań.
Pan senator Krzysztof Piesiewicz będzie sprawozdawcą. Dziękuję.
Zamykam wspólne posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Admini-

stracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności.
Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 22 minut 18)
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