Druk nr 3849-A
SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VI kadencja

DODATKOWE SPRAWOZDANIE
KOMISJI INFRASTRUKTURY

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
– Prawo o ruchu drogowym /druk nr 2771/.
Sejm na 85. posiedzeniu w dniu 23 lutego 2011 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1
regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3849
do Komisji Infrastruktury w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim
czytaniu.
Komisja Infrastruktury po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2011
roku
wnosi:
W y s o k i S e j m raczy następujące poprawki:
1) w art. 1 w pkt 7 po lit. d dodać nową lit. ... w brzmieniu:
„...) uchyla się ust. 4,”;
- KP PO
- przyjąć
w art. 2:
2) po pkt 3 dodać pkt ... w brzmieniu:
„...) w art. 87 w ust. 3 w pkt 4 w lit. a wyrazy „o których mowa w ust. 1 pkt 1–3”
zastępuje się wyrazami „ust. 2 pkt 1–3”;”;
- KP PO
- przyjąć
Uwaga: poprawki nr 2-6 jako poprawki o charakterze redakcyjno-legislacyjnym
należy rozpatrywać łącznie.

3) po pkt 4 dodać pkt ... w brzmieniu:
„...) w art. 125 w pkt 8 w lit. a w tiret drugie, w lit. b i c wyrazy „art. 124 ust. 1”
zastępuje się wyrazami „art. 124 ust. 3”;”;
- KP PO
- przyjąć
4) po pkt 4 dodać pkt ... w brzmieniu:
„...) w art. 125 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) po art. 129h dodaje się art. 129i − 129k w brzmieniu:
„Art. 129i. 1. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu
przeprowadza się przy użyciu urządzeń elektronicznych dokonujących pomiaru stężenia alkoholu w wydychanym powietrzu.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu
uniemożliwia jego przeprowadzenie urządzeniem elektronicznym
lub osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W takim
przypadku ustalenie zawartości w organizmie alkoholu następuje na
podstawie badania krwi lub moczu.
3. Badanie w celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu może
być przeprowadzone również w razie braku zgody kierującego, o
czym należy go uprzedzić.
4. Warunki oraz sposób przeprowadzania badań, o których mowa w ust.
1 i 2, określa ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr
70, poz. 473, z późn. zm.1)).
Art. 129j. 1. Badanie w celu ustalenia w organizmie obecności środka działającego
podobnie do alkoholu przeprowadza się przy użyciu metod
niewymagających badania laboratoryjnego.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli stan osoby podlegającej badaniu
uniemożliwia jego przeprowadzenie metodą niewymagającą badania
laboratoryjnego albo osoba ta odmawia poddania się takiemu badaniu. W
takim przypadku ustalenie w organizmie obecności środka działającego
podobnie do alkoholu następuje na podstawie badania krwi lub moczu.
3. Dopuszcza się badanie krwi lub moczu jako następstwo badania
przeprowadzonego metodą, o której mowa w ust. 1, albo jeżeli nie ma
możliwości wykorzystania tej metody.
4. Badanie w celu ustalenia obecności w organizmie środka działającego
podobnie do alkoholu, w sposób określony w ust. 2 i 3, może być przeprowadzone również w razie braku zgody osoby podlegającej badaniu, o
czym należy ją uprzedzić.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia, uwzględniając skutki
oddziaływania na organizm kierowcy środków działających podobnie do
alkoholu, określi, w drodze rozporządzenia:
1) wykaz tych środków;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 115, poz. 793 i Nr 176,
poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 18, poz. 97 i Nr 144, poz. 1175 oraz z 2010 r. Nr 47, poz.
278 i Nr 127, poz. 857.

2) warunki i sposób przeprowadzania badań na ich obecność w
organizmie.
Art. 129k. 1. W razie uczestniczenia w wypadku drogowym, w którym jest zabity
lub ranny, kierujący pojazdem jest poddawany badaniu na zawartość w
organizmie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu.
2. Badaniu, o którym mowa w ust. 1, można poddać także inną osobę, jeżeli
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że mogła kierować pojazdem
uczestniczącym w wypadku drogowym, w którym jest zabity lub ranny.
3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, mają prawo żądać od organu
kontroli ruchu drogowego przeprowadzenia badania krwi lub moczu w
celu ustalenia zawartości w organizmie alkoholu lub środka działającego
podobnie do alkoholu.”;”;”;
- KP PO
- przyjąć
5) po pkt 5 dodać pkt ... w brzmieniu:
„...) w art. 135 w pkt 1 wyrazy „w trybie art. 182 ust. 1” zastępuje się wyrazami „w
trybie art. 182 § 1”;”;
- KP PO
- przyjąć
6) po pkt 5 dodać pkt ... w brzmieniu:
„...) w art. 136 w ust. 5 wyrazy „o których mowa w ust. 3” zastępuje się wyrazami „o
których mowa w ust. 4”;”.
- KP PO
- przyjąć
Uwaga: przyjęcie niektórych poprawek w konsekwencji
koniecznością zmian numeracji przepisów ustawy.
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