UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 14 maja 2009 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 23 kwietnia
2009 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw,
wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:
1)

w art. 1 w pkt 1:
a) zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:
"w art. 2 po pkt 49 dodaje się pkt 49a w brzmieniu:",
b) pkt 59 oznacza się jako pkt 49a;

2)

w art. 1 w pkt 5, w art. 65j wyrazy "pkt 2, 4-5" zastępuje się wyrazami "pkt 2-5";

3)

w art. 1 w pkt 5, w art. 65j po wyrazach "ust. 4" dodaje się wyrazy ", art. 65b ust. 4
pkt 4";

4)

w art. 1 w pkt 7 w lit. b, w ust. 4a wyraz "wchodzącego" zastępuje się wyrazem
"wchodzących";

5)

w art. 1 w pkt 10, w art. 81 w ust. 11 w pkt 5 wyrazy "o działalności ubezpieczeniowej"
zastępuje się wyrazami "z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U.
Nr 124, poz. 1151, z późn. zm.)";

-26)

w art. 2, w pkt 9 wyrazy "05-R lub 10-N" zastępuje się wyrazami "05-R (upośledzenie
narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna)";

7)

w art. 8 po wyrazach "od dnia ogłoszenia" dodaje się wyrazy "z wyjątkiem art. 1 pkt 1
i 3-7 oraz pkt 10, w zakresie dotyczącym art. 81 ust. 1, pkt 12 i 13 oraz art. 7, które
wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

Uzasadnienie
Na posiedzeniu w dniu 14 maja 2009 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy –
Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 7 poprawek.
Zauważając sprzeczność pomiędzy art. 1 pkt 1 rozpatrywanej ustawy, a art. 1 pkt 2
ustawy z dnia 2 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz
niektórych innych ustaw, Senat wprowadził poprawkę nr 1, pozwalającą na bezkolizyjne
wprowadzenie obydwu zmian do zmienianej ustawy.
Wprowadzając poprawkę nr 2 Senat stanął na stanowisku konieczności dalszego
ograniczenia obowiązków podmiotów świadczących usługi kolejką turystyczną, związanych
z uzyskaniem zezwolenia na przeprowadzenie imprezy. Poprawka zmierza do rezygnacji
z obowiązku zapewnienia pomocy medycznej i przedmedycznej oraz odpowiedniego zaplecza
higieniczno-sanitarnego.
Poprawki nr 3 i 4 mają charakter doprecyzowujący. W opinii Senatu poprawki te
usuną ewentualne wątpliwości związane z interpretacją przepisów ustawy.
Poprawka nr 5, mając na względzie zasady formułowania odesłań do aktów
normatywnych wyrażone w Zasadach techniki prawodawczej, wprowadza datę i adres
publikacyjny do odesłania do ustawy o działalności ubezpieczeniowej.
Senat

uznał

za

zasadne

doprecyzowanie

przyczyn

lekkiego

stopnia

niepełnosprawności, od wystąpienia których zależy uzyskanie karty parkingowej - tak, aby
określenie jednostek chorobowych warunkujących uzyskanie karty znalazło pełniejszy wyraz
w ustawie. W tym zakresie Senat wprowadził poprawkę nr 6.
W opinii Senatu wejście w życie przepisów ustawy dotyczących uregulowania
kwestii przewozu osób kolejką turystyczną dopiero po upływie 90 dni od dnia ogłoszenia jest
nieuzasadnione. Działalność polegająca na świadczeniu usług kolejką turystyczną z reguły
odbywa się podczas miesięcy wakacyjnych. Z tego względu Senat proponuje poprawkę nr 7
tak, aby możliwym stało się zastosowanie przedmiotowych przepisów jeszcze podczas
tegorocznego sezonu turystycznego.

