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sów oferujących nielegalne usługi. Nowelizacja umożliwia
również odbieranie praw jazdy kierowcom pracującym
w nielegalnych firmach i tablic rejestracyjnych pojazdów.
Za przyjęciem nowych regulacji głosowało 119 posłów.
Przeciw było 61 deputowanych.
Podczas debaty posłowie rządzącej koalicji nie ukrywali, że nowelizacja jest wymierzona przede wszystkim
przeciw węgierskiemu oddziałowi amerykańskiej firmy
przewozowej Uber, która umożliwia zamawianie usług
transportu pasażerskiego przez kojarzenie klientów
z kierowcami korzystającymi z mobilnej aplikacji. Argumentowano, że już w 2013 r. deputowani przyjęli —
obowiązujące do dziś — prawo przewozowe, które ustala
jednolity, krajowy cennik usług za przewozy taksówkami i konieczne wyposażenie samochodów służących do
przewozu osób. Za złamanie przepisów grozi utrata licencji na 3 lata i wysoka grzywna, do 200 tys. forintów
(około 3 tysięcy złotych).

Przed przyjęciem nowelizacji węgierskie korporacje
taksówkowe i prywatni kierowcy prowadzili ostrą kampanię oskarżając Uber o zatrudnianie osób bez stosownych uprawnień do świadczenia usług przewozowych
(m.in. taksówkarze sparaliżowali dwukrotnie Budapeszt,
blokując w strajku protestacyjnym główne arterie komunikacyjne stolicy).
Reagując na przyjętą nowelizację, która weszła w życie 24 lipca, szef węgierskiego oddziału Uberu Zoltán
Fekete oświadczył, że „działalność firmy zostanie zawieszona na czas nieokreślony”. Zdaniem węgierskiego kierownictwa tej firmy, pracę straci 1,2 tysiąca kierowców.
Uber rozpoczął swoją działalność na Węgrzech w listopadzie 2014 roku i zdobywał z każdym miesiącem nowych zwolenników. W samym Budapeszcie korzystało
z jego usług około 200 tys. mieszkańców (40% klientów
stanowili cudzoziemcy).
Korespondencję z Budapesztu
nadesłał Andrzej Niewiadowski

22nd sitting of the Sejm, 5–7 July 2016
Considered in the first reading
Deputies’ bill amending the Energy Law and some related
acts (referred to Energy and State Treasury Committee);
■ Government’s bill amending the act on the personal
income tax and the act on the corporate income tax (referred
to the Public Finances Committee);
■ Government’s bill on the access to genetic resources and
benefit sharing (referred to Environment Protection, Natural
Resources and Forestry Committee, with a suggestion to
consult Agriculture and Rural Development Committee);
■ Government’s bill amending the Code of Civil Procedure
and some related acts (referred to Justice and Human
Rights Committee);
■ Deputies’ bill amending the act on agricultural chambers
and some related acts (the motion to reject the bill in the
first reading shall be subject to a vote at the next sitting
of the Sejm);
■ Deputies’ draft resolution on the appointment of a Special
Committee to examine the correctness and legality of actions
of public organs and institutions against parties constituting
“Grupa Amber Gold” (referred to Legislative Committee).
■

Passed acts
on the Constitutional Tribunal;
■ on the tax on retail sales;
■ on stimulating the shipyard industry and complementary
industries;
■ amending the act on the National School of Public
Administration;
■ amending the Law on the Civil Registry Records;
■ amending the Nuclear Law;
■ amending the act on health protection against the
consequences of the use of tobacco and tobacco products;
■ amending the act on the railway transport and some
related acts;
■ amending the act on the departments of government
administration and some related acts;
■ amending the act on supporting the sustained development
of the fishing sector with the participation of the European
Maritime and Fisheries Fund;
■ amending the act on commercialisation and privatisation;
■ amending the act on the development of the agricultural
system and the act on land and mortgage registers and
on mortgage;
■
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amending the act on the minimum wage and some
related acts;
■ amending the act on sports (print no. 627);
■ amending the act on sports (print no. 628);
■ ratifying the Protocol to the North Atlantic Treaty on the
accession of Montenegro, signed in Brussels on 19 May 2016.
■

Considered resolution of the Senate concerning
the act
amending the act on the goods and services tax and some
related acts (the Senate’s amendments were accepted).
■

Adopted resolutions
amending the Standing Orders of the Sejm of the
Republic of Poland;
■ concerning changes within the personal composition
of the Sejm committees.
■

Government’s information
report on the realisation of the act of 26 October 1982
on upbringing in sobriety and preventing alcoholism in
the period between 1 January 2014 and 31 December 2014.
■

Government’s current information
concerning the Government’s approach to the issue of
commemorating victims of the genocide on Polish citizens
in Volhynia and Easter Lesser Poland and the reaction of
Polish authorities to the pervasion of Stepan Bandera’s
criminal ideology.
■

Organs of state reports
report on the activity of Inspector General for Personal
Data Protection in 2014 and 2015.
■

The Sejm rejected the motion for a vote of no confidence
in Minister of National Defence Antoni Macierewicz.
Deputy Halina Szydełko was elected prosecutor for the
proceedings before the Tribunal of State as regards bringing
the former Minister of State Treasury Emil Wąsacz to
constitutional accountability.
Magdalena Gaj was recalled from the position of the
President of the Office of Electronic Communications.

