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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych 

ustaw 

 (druk nr 557) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

 

 Ustawa z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw wdraża do krajowego porządku prawnego postanowienia dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/82/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie 

ułatwień w zakresie transgranicznej wymiany informacji dotyczących przestępstw lub 

wykroczeń związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. 

Dyrektywa 2011/82/UE zmierza do zapewnienia poprawy bezpieczeństwa ruchu 

drogowego na terytorium Unii Europejskiej, poprzez wprowadzenie miedzy państwami 

członkowskimi systemu automatycznego przekazywania lub uzyskiwania zapytań i 

informacji dotyczących naruszeń przepisów o ruchu drogowym. System wymiany informacji 

ułatwić ma identyfikację sprawców przestępstw lub wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w 

ruchu drogowym w przypadku, gdy do zdarzenia doszło podczas kierowania pojazdem na 

terytorium państwa członkowskiego innego, niż państwo, w którym zarejestrowano ten 

pojazd. 

W noweli zaproponowano, aby kwestie związane z transpozycją dyrektywy 2011/82/UE 

zapisane zostały w rozdziale 2c - "Krajowy Punkt Kontaktowy", dodanym do działu III 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym (art. 80k - art. 80r).  

W art. 80k przewidziano utworzenie przy centralnej ewidencji pojazdów Krajowego 

Punktu Kontaktowego, którego zadaniem będzie wymiana informacji z krajowymi punktami 

kontaktowymi innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w zakresie danych 
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dotyczących pojazdów, podczas kierowania którymi naruszono przepisy ruchu drogowego, 

oraz danych dotyczących właścicieli lub posiadaczy tych pojazdów.  

Do Krajowego Punktu Kontaktowego należeć ma również przekazywanie danych o 

pojazdach oraz ich właścicielach lub posiadaczach, uzyskanych od innych państw 

członkowskich Unii Europejskiej, uprawnionym krajowym podmiotom, realizującym własne 

zadania w zakresie kontroli ruchu drogowego. 

Krajowy Punkt Kontaktowy prowadził będzie minister właściwy do spraw 

wewnętrznych w systemie teleinformatycznym. Krajowymi podmiotami uprawnionymi do 

uzyskiwania informacji i kierowania zapytań za pośrednictwem Punktu Kontaktowego będą 

Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, straże gminne (miejskie), organy Służby Celnej 

oraz Straż Graniczna – w zakresie swoich kompetencji. 

Wymiana informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego ma na celu w 

szczególności ułatwienie identyfikacji osób podejrzanych o popełnienie naruszenia podczas 

kierowania pojazdem zarejestrowanym w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub podczas kierowania pojazdem zarejestrowanym 

w Rzeczypospolitej Polskiej na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej.  

Katalog naruszeń przepisów ruchu drogowego, które objęte będą wymianą informacji w 

ramach Krajowego Punktu Kontaktowego, określono w art. 80k ust. 6. Wskazano tam: 

niestosowanie się do ograniczenia prędkości, niedopełnienie obowiązku korzystania z pasów 

bezpieczeństwa lub przewożenia dziecka w foteliku ochronnym lub innym urządzeniu do 

przewożenia dzieci, niestosowanie się do sygnałów świetlnych lub znaków nakazujących 

zatrzymanie pojazdu,  prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości, 

prowadzenie pojazdu po użyciu lub pod wpływem środka odurzającego, niedopełnienie 

obowiązku używania w czasie jazdy kasków ochronnych, wykorzystywanie drogi lub 

poszczególnych jej części w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz korzystanie podczas 

jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku.  

W art. 80o określono katalog informacji, których udzielał będzie Krajowy Punkt 

Kontaktowy, na zapytania krajowych punktów kontaktowych innych państw członkowskich 

Unii Europejskiej. Będą to dane o pojeździe (numer rejestracyjny, numer identyfikacyjny 

VIN lub numer nadwozia, kraj rejestracji, marka, model i kategoria) oraz o właścicielu 
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pojazdu lub o jego posiadaczu (imię i nazwisko albo nazwa lub firma, adres zamieszkania 

albo siedziba,  numer PESEL oraz numer identyfikacyjny REGON). 

Do danych osobowych przetwarzanych przez Krajowy Punkt Kontaktowy oraz krajowe 

podmioty uprawnione znajdą zastosowanie przepisy ustawy z dnia 16 września 2011 r. o 

wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej. Dane 

osobowe, o których mowa, będą wykorzystywane wyłącznie w związku z popełnieniem 

naruszeń przepisów ruchu drogowego. Każdy zainteresowany będzie uprawniony do 

uzyskania informacji na temat własnych danych osobowych, które zostały przekazane innemu 

państwu członkowskiemu Unii Europejskiej. 

Zmiany w ustawach: o Policji, o Straży Granicznej, o strażach gminnych, Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia, o transporcie drogowym oraz o Służbie Celnej, są 

konsekwencją zmian dokonanych w ustawie - Prawo o ruchu drogowym. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 60. posiedzeniu w dniu 7 lutego b.r. pochodzi 

z przedłożenia rządowego. Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ustawy ma na celu 

wykonanie prawa Unii Europejskiej. 

Projekt skierowano do Komisji Infrastruktury. W toku prac podlegał on nielicznym 

modyfikacjom. Posłowie zdecydowali m.in. o dodaniu do noweli przepisu, który zapobiegnie 

w przyszłości kolizji dwóch norm nadających odmienną treść tej samej jednostce redakcyjnej 

(art. 8 noweli). 

Za przyjęciem ustawy głosowało 250 posłów, przy 33 głosach przeciw i 142 

wstrzymujących się.  

 

III. Uwagi 

 

1) W art. 80k ust. 4 Prawa o ruchu drogowym (art. 1 pkt 4 noweli) określono 

katalog podmiotów uprawnionych do uzyskiwania informacji z Krajowego Punktu 

Kontaktowego. Mają one prawo do pozyskiwania takich informacji „w zakresie swojej 

kompetencji” (z wyjątkiem Policji, która w założeniu ustawodawcy mogłaby z nich 



– 4 – 

korzystać w sposób nieograniczony). Zważywszy, że informacje z Krajowego Punktu 

Kontaktowego stanowią dane osobowe podlegające ochronie prawnej, organy władzy 

państwowej mogą mieć do nich dostęp wyłącznie w takim zakresie, w jakim zezwalają im na 

to przepisy rangi ustawowej. Taką konstrukcje przyjęto w art. 80c Prawa o ruchu drogowym 

wprowadzając jako zasadę, iż dane zawarte w centralnej ewidencji pojazdów udostępnia się 

organom władzy lub administracji państwowej (w tym także Policji) o ile są one niezbędne 

do realizacji ich ustawowych zadań. Z niewiadomych przyczyn ustawodawca nie 

zdecydował się na powielenie tej konstrukcji mimo, że Krajowy Punkt Kontaktowy jest 

częścią centralnej ewidencji pojazdów. Dodatkowo, w analizowanym przepisie zamiast 

określenia "organy Służby Celnej" powinno się znaleźć określenie "organy celne". To drugie 

używane jest w Prawie o ruchu drogowym w kontekście kompetencji organów (np. art. 80c 

ust. 1 pkt 8), a pierwsze wówczas, gdy mowa jest o pojazdach Służby Celnej. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 80k ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Krajowymi podmiotami uprawnionymi są, w zakresie niezbędnym do realizacji ich 

ustawowych zadań: 

1) Policja; 

2) Inspekcja Transportu Drogowego; 

3) straże gminne (miejskie); 

4) organy celne; 

5) Straż Graniczna. ” 

 

2) W art. 80k ust. 6 Prawa o ruchu drogowym (art. 1 pkt 4 noweli) określono 

katalog naruszeń zasad ruchu drogowego, które objęte będą wymianą informacji w ramach 

Krajowego Punktu Kontaktowego. W pkt 4 i 5 tego przepisu wskazano na prowadzenie 

pojazdu po użyciu alkoholu albo w stanie nietrzeźwości oraz prowadzenie pojazdu po użyciu 

lub pod wpływem środka odurzającego.  

Jedną z podstawowych reguł techniki prawodawczej jest wymóg respektowania przez 

ustawodawcę istniejącego już w systemie prawnym znaczenia określonej instytucji prawnej. 

W art. 45 ust. 1 pkt 1 Prawa o ruchu drogowym zabrania się kierowania pojazdem, 

prowadzenia kolumny pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt osobie w stanie 
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nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do 

alkoholu. Analogiczną terminologią posłużono się także w art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń.  

Zważywszy na to, błędną techniką jest automatyczne powielenie treści zawartej w art. 3 

lit. h dyrektywy 2011/82/UE, choć już w tym samym przepisie zastrzeżono, iż jego 

transpozycja do krajowego porządku prawnego powinna nastąpić przy uwzględnieniu 

odmienności miejscowego systemu prawa. W przedstawionej poniżej poprawce 

zaproponowano ponadto zastąpienie kolokwializmu "naruszenie w ruchu drogowym" 

określeniem "naruszenie przepisów ruchu drogowego". 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 80k w ust. 6: 

1) we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy "naruszeń w ruchu drogowym" zastępuje się 

określeniem "naruszeń przepisów ruchu drogowego"; 

2) pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) kierowaniem pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka 

działającego podobnie do alkoholu;”; 

3) skreśla się pkt 5. 

 

3) Zgodnie z art. 80r Prawa o ruchu drogowym (art. 1 pkt 4 noweli), minister 

właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

transportu określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza do przekazywania informacji, o 

którym mowa w art. 80p ust. 4, kierując się zakresem informacji określonym w art. 80p ust. 1. 

Przytoczony przepis upoważniający nie spełnia wymogów określonych w art. 92 ust. 1 

Konstytucji RP, ze względu na brak wytycznych dotyczących treści aktu wykonawczego. W 

celu uniknięcia zarzutu niekonstytucyjności, konieczne jest uzupełnienie art. 80r o 

odpowiednie wytyczne dotyczące treści rozporządzenia.  

 

4) W art. 5 noweli zaproponowano zmianę w art. 98 Kodeksu postępowania w 

sprawach o wykroczenia (dalej: kpsw). Przepis ten określa zasady nakładania grzywien w 

drodze mandatu karnego. Art. 98 § 1 kpsw przewiduje trzy rodzaje mandatów karnych: 

gotówkowy - wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, 

który ją nałożył, kredytowany - wydawany ukaranemu za potwierdzeniem odbioru oraz 

mandat zaoczny.  
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Zgodnie z art. 98 § 2, mandatem karnym gotówkowym może być nałożona grzywna 

jedynie wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Z kolei w myśl art. 98 § 3 kpsw, 

mandatem karnym kredytowanym może ukarana jedynie osoba inna niż wymieniona w § 2 - 

a więc każdy, kto ma w Polsce stałe miejsce zamieszkania albo pobytu. Opisana konstrukcja 

opiera się, poprzez użycie partykuły "jedynie", na założeniu, iż organ mandatowy może 

nałożyć mandat gotówkowy albo kredytowany, przy czym ustawa jednoznacznie przesądza o 

kręgu adresatów każdej z jego form, nie pozostawiając organowi w tym zakresie żadnego 

wyboru.  

W art. 5 analizowanej noweli rozszerza się art. 98 kpsw o § 3a - w założeniu 

umożliwiający nakładanie mandatów kredytowanych na osoby wspomniane w art. 98 § 2 

(czasowo przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub niemające stałego 

miejsca zamieszkania albo pobytu), będące jednocześnie obywatelami innego niż 

Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub mające miejsce stałego 

zamieszkania lub pobytu na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej.  

Przyjęta w tym zakresie metoda legislacyjna może jednak powodować istotne 

wątpliwości interpretacyjne. Po pierwsze, w związku z dodaniem w art. 98 kpsw § 3a, 

zmieniono także dotychczasowy § 3. Przy okazji zmiany, z § 3 usunięto partykułę „jedynie”. 

Taki zabieg pozostawia otwartą odpowiedź na pytanie, czy w sytuacji opisanej w art. 98 § 3 i 

3a organ mandatowy – inaczej niż obecnie – będzie mógł wybierać między mandatem 

gotówkowym lub kredytowanym. Po drugie – art. 98 § 3 i § 3a prowadzą do powstania luki 

prawnej a dodatkowo zawierają wewnętrzną sprzeczność. Posłużenie się w § 3a kryterium 

obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Polska doprowadzi do 

sytuacji, w której obywatel takiego państwa nie mający np. żadnego stałego miejsca 

zamieszkania, będzie mógł się domagać ukarania mandatem kredytowanym, choć znajdujący 

się w analogicznej sytuacji obywatel polski zostanie ukarany mandatem gotówkowym.  

Przedstawiona poniżej poprawka zawiera propozycję rezygnacji z kryterium 

obywatelstwa posługując się, podobnie jak ma to miejsce w dotychczasowym stanie 

prawnym, wyłącznie zasadą terytorialności. Ponadto, przywraca w art. 98 § 3 kpsw partykułę 

"jedynie". Zmiana metody legislacyjnej, którą zastosowano w przedłożeniu sejmowym 
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wynika z tego, że treść zawarta w art. 98 § 3a jest w istocie wyjątkiem od zasady określonej 

w § 2, a nie w § 3. 

Propozycja poprawki: 

art. 5 otrzymuje brzmienie: 

 „Art. 5. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, 765 i 1247) w art. 98 § 3 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 3. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 2, może być nałożona grzywna 

jedynie wobec osoby innej niż wymieniona w § 2 albo mającej miejsce stałego zamieszkania 

lub pobytu na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej. Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w 

terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w terminie. 

Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego.”;”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator 


