UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 2 kwietnia 2009 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 marca
2009 r. ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych,

Ubezpieczeniowym

Funduszu

Gwarancyjnym

i

Polskim

Biurze

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 1, w lit. c po wyrazie "zarejestrowanego" dodaje się wyrazy
"w Rzeczypospolitej Polskiej albo";

2)

w art. 1 w pkt 1 – 3 wyraz "kraju" zastępuje się wyrazem "państwie";

3)

w art. 1 w pkt 3, w pkt 6 po wyrazach "jest zarejestrowany" dodaje się wyrazy
"w Rzeczypospolitej Polskiej albo";

4)

w art. 1 w pkt 3 po wyrazach "w art. 132" dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza
się jako lit. a oraz dodaje się lit. b w brzmieniu:
"b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
"1a. Przepisu ust. 1 pkt 6 nie stosuje się, jeżeli policjant uzyskał informację
z centralnej

ewidencji

obowiązkowego
pojazdu.";";

pojazdów

ubezpieczenia

potwierdzającą

odpowiedzialności

zawarcie
cywilnej

umowy
posiadacza

-25)

w art. 1 w pkt 4, w ust. 2 wyraz "Jeżeli" zastępuje się wyrazami "W przypadku pojazdu
zarejestrowanego w państwie, o którym mowa w art. 129 ust. 2 pkt 8 lit. c, jeżeli";

6)

po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:
"Art. 2a. W sprawach wszczętych a niezakończonych przed dniem wejścia w życie
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ

Uzasadnienie
Na posiedzeniu w dniu 2 kwietnia 2009 r. Senat zajął stanowisko w sprawie ustawy
o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o ubezpieczeniach
obowiązkowych,

Ubezpieczeniowym

Funduszu

Gwarancyjnym

i

Polskim

Biurze

Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, przyjmując do niej 6 poprawek.
Wprowadzając poprawki nr 1, 3, 4 i 5 Senat stanął na stanowisku, że nieokazanie
dokumentu

potwierdzającego

zawarcie

umowy

obowiązkowego

ubezpieczenia

odpowiedzialności cywilnej skutkować powinno zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego także
w stosunku do kierującego pojazdem zarejestrowanym w Polsce, pod warunkiem, że
informacji potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia nie będzie można uzyskać
z centralnej ewidencji pojazdów.
W związku z tym, że ustawa nie zawiera regulacji określających wpływ nowych
przepisów na stosunki powstałe pod działaniem przepisów dotychczasowych, Izba uznała za
zasadne wprowadzenie przepisu przejściowego. Przyjęta w tym celu poprawka nr 6
jednoznacznie przesądza, że dowody rejestracyjne zatrzymane przed dniem wejścia w życie
ustawy oraz pojazdy umieszczone w tym czasie na parkingu strzeżonym będą, po dniu
wejścia w życie ustawy, zwracane na zasadach dotychczasowych.
Poprawka nr 2 ma na celu ujednolicenie terminologii ustawy.

