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Warszawa, 2 marca 2015 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 824) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym, 

w szczególności wyeliminowanie zjawiska prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie 

nietrzeźwości oraz zaostrzenie odpowiedzialności kierowców przekraczających w rażący 

sposób dopuszczalną prędkość. 

Ustawa ma służyć odwróceniu tych negatywnych zjawisk, których skala i związane 

z nimi niebezpieczeństwa wymagają bardziej stanowczej reakcji państwa.  

Czyni się to poprzez takie ukształtowanie reakcji karnej, które stanowić będzie jak 

największą dolegliwość dla sprawcy. 

W przypadku spełnienia przesłanek wymienionych w art. 42 § 2 Kodeksu karnego, 

tj. jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 

w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł 

z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177 Kodeksu karnego, ustawa 

określa długość środka karnego w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów albo 

pojazdów określonego rodzaju na czas od 3 do 15 lat (art. 42 § 2 oraz art. 43 § 1 Kodeksu 

karnego). 

Zmiany związane z zaostrzeniem reakcji karnej wobec kierowców prowadzących 

pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości obejmują również środek karny w postaci 

nawiązki i świadczenia pieniężnego.  

Wprowadza się obowiązek orzekania przez sąd świadczenia pieniężnego w minimalnej 

kwocie 5 tysięcy złotych (w przypadku skazanego po raz pierwszy za przestępstwo 
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z art. 178a Kodeksu karnego) lub 10 tysięcy złotych (w przypadku tzw. quasi 

-recydywistów), a także nawiązki w wysokości co najmniej 10 tysięcy złotych wobec 

sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnionych w stanie 

nietrzeźwości. Nawiązka powinna zostać orzeczona na rzecz pokrzywdzonego lub – w razie 

jego śmieci – na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci 

pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu, a jeżeli znalezienie takiej osoby nie jest 

możliwe na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Ustawa wprowadza nowy typ czynu zabronionego, polegający na prowadzeniu 

pojazdów mechanicznych bez wymaganych uprawnień, które zostały uprzednio utracone 

np. w związku z orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów lub 

w związku z ponownym przekroczeniem liczby 24 punktów karnych.  

Ponadto ustawa wprowadza do Kodeksu karnego wykonawczego możliwość podawania 

wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie stosownej informacji na stronie 

internetowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej w przypadku, w którym sąd nie określił 

w wyroku sposobu podania go do publicznej wiadomości.  

W ustawie przewiduje się zmiany przepisów mające na celu wprowadzenie nieznanego 

dotąd obowiązku, skierowanego do sprawców skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie 

nietrzeźwości, w postaci wyposażenia pojazdu mechanicznego w blokadę alkoholową, 

uniemożliwiającą działanie silnika samochodu w przypadku, gdy poziom alkoholu 

w wydychanym przez kierującego powietrzu przekracza 0,1 mg alkoholu w 1 dm
3
.  

Obowiązek prowadzenia pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową będzie dotyczyć 

osób, które po upływie określonego czasu wykonywania środka w postaci zakazu 

prowadzenia pojazdu wystąpią z wnioskiem o przywrócenie utraconych uprawnień.  

Jednocześnie wprowadza się do ustawy – Prawo o ruchu drogowym nową podstawę 

cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów, jaką jest stwierdzenie nieprzestrzegania 

ograniczenia w postaci obowiązku wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową.  

Podstawą stwierdzenia przez organy kontroli ruchu drogowego realizacji wyżej 

wymienionego obowiązku będzie posiadanie przez kierowcę wydawanego przez diagnostę 

stosownego zaświadczenia, potwierdzającego sprawność techniczną urządzenia.  

Obowiązek przeprowadzenia badania technicznego pojazdu w zakresie wyposażenia 

w blokadę alkoholową ciążyć będzie na kierowcy, którego dotyczy to ograniczenie. Najpierw 
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w ramach instytucji badania dodatkowego, a następnie w ramach corocznych badań 

okresowych.  

Sposób badania pojazdu z blokadą alkoholową w ramach okresowych badań 

technicznych będzie określać rozporządzenie wydane przez ministra właściwego do spraw 

transportu na podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym. Należy podkreślić, że ponieważ blokada alkoholowa nie jest nakładana na 

właściciela pojazdu, ale na kierującego pojazdem, brak lub niesprawna blokada alkoholowa, 

co do zasady, nie będzie przeszkodą do wydania zaświadczenia potwierdzającego sprawność 

pojazdu, ale uniemożliwi wydanie zaświadczenia potwierdzającego wyposażenie w blokadę, 

które jest obligatoryjnym dokumentem, który musi posiadać osoba, której dotyczy 

ograniczenie.  

W przypadku rażącego przekraczania dopuszczalnej prędkości stosuje się środek 

o charakterze administracyjnym, jakim jest czasowe zatrzymanie prawa jazdy, a w razie 

niepodporządkowania się wynikającym z tego ograniczeniom – nawet cofnięcie uprawnienia 

do kierowania pojazdami na określony okres.  

Za rażące przekroczenie prędkości proponuje się uznać przekroczenie dopuszczalnej 

prędkości ponad 50 km/h w stosunku do obowiązującego limitu.  

Mając na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego ustawa wprowadza 

ograniczenia w zakresie uprawnienia do kierowania pojazdami w przypadkach przewożenia 

w pojeździe nadmiernej liczby osób.  

Proponuje się przy tym zróżnicowanie stopnia przekroczenia dopuszczalnej liczby 

pasażerów w zależności od rodzaju pojazdu. Z przedmiotowej regulacji proponuje się 

wyłączyć pojazdy komunikacji miejskiej wyposażone w miejsca stojące, albowiem kierujący 

tymi pojazdami nie mają żadnych realnych możliwości kontrolowania liczby przewożonych 

pasażerów. 

Wprowadzenie nowego instrumentu prawnego służącego dyscyplinowaniu kierujących 

pojazdami, a polegającego na czasowym zatrzymywaniu prawa jazdy tym osobom (lub 

cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami), które rażąco przekraczają dopuszczalną 

prędkość lub przewożą pasażerów w nadmiernej liczbie, prowadzi do szeregu istotnych zmian 

w przepisach ustawy o kierujących pojazdami. W szczególności w art. 102 i art. 103, które 
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regulują zatrzymywanie i zwracanie praw jazdy oraz cofanie uprawnień do kierowania 

pojazdami.  

W nowym ust. 1b w art. 102 zobowiązuje się administratora centralnej ewidencji 

pojazdów do przekazywania informacji o wskazanych wyżej przypadkach dających staroście 

podstawę do zatrzymania prawa jazdy. 

Przepis ten wejdzie w życie z dniem 4 styczna 2016 r., tj. z dniem wejścia w życie 

pozostających w fazie vacatio legis części przepisów ustawy o kierujących pojazdami 

dotyczących m.in. nadzoru nad kierującym, okresu próbnego i związanego z tym nowego 

zakresu funkcjonalności centralnej ewidencji kierowców.  

Z uwagi na fakt, iż z dniem 4 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, przewidująca nowe zasady działania 

Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców, konieczne jest dodanie przepisów 

przejściowych, regulujących do tego czasu przekazywanie staroście informacji o przypadkach 

rażącego przekroczenia prędkości oraz przewożenia nadmiernej liczby osób i tym samym 

stosowania przewidzianych w projekcie sankcji.  

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm na 86. posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r. w 

efekcie rozpatrzenia rządowego projektu ustawy (druk sejmowy nr 2586).  

Prace na projektem ustawy prowadziła Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian 

w kodyfikacjach, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Infrastruktury. 

W dniu 15 stycznia 2015 r. Komisja przedstawiła swoje sprawozdanie (druk sejmowy 

nr 2864). 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 5 lutego 

2015 r. W jego trakcie zgłoszono 11 poprawek (druk sejmowy nr 2864 – A), z których żadna 

nie została przyjęta w trzecim czytaniu. 

III. Uwagi szczegółowe 

1) W przedłożonej Senatowi ustawie w art. 1 w pkt 3 nowe brzmienie uzyskują przepisy 

art. 47 § 3–5 Kodeksu karnego. Nakładają one (w § 3) na sąd obowiązek orzeczenia nawiązki, 

w wysokości co najmniej 10 tys. zł, na rzecz pokrzywdzonego, w razie skazania sprawcy za 

przestępstwo z art. 173, art. 174, art. 177 lub art. 355 k.k., jeżeli sprawca był w stanie 

nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia.  
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W razie śmierci pokrzywdzonego, w wyniku popełnionego przestępstwa, sąd orzeka 

nawiązkę na rzecz osoby najbliższej (lub osób najbliższych), której sytuacja życiowa wskutek 

śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. Gdy ustalenie takiej osoby nie jest 

możliwe, sąd orzeka nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej. 

W § 5 ustawa stanowi, że jeżeli sąd orzekł obowiązek naprawienia szkody lub 

zadośćuczynienie za doznaną krzywdę w wysokości przekraczającej 10 tys. zł, przepisu 

dotyczącego obowiązku orzeczenia nawiązki § 3 nie stosuje się. 

Kwestią budzącą wątpliwości jest relacja zachodząca pomiędzy treścią tego 

unormowania, a treścią nowego art. 46 k.k., który wejdzie w życie 1 lipca 2015 r. 

Przepisy art. 46 nakładają na sąd (w przypadku wniosku pokrzywdzonego) obowiązek 

orzeczenia naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Jednakże 

w przypadku, gdy orzeczenie tego obowiązku jest znacznie utrudnione, sąd może orzec 

zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 tys. zł. Nawiązka z art. 46 § 2 jest 

ekwiwalentem odszkodowania lub zadośćuczynienia, o których mowa w art. 46 § 1, orzeka 

się ją zamiast odszkodowania lub zadośćuczynienia. 

W przypadku przyznania przez sąd odszkodowania lub zadośćuczynienia (powyżej 10 

tys. zł) poszkodowany przestępstwem wymienionych w art. 47 § 3 nie otrzyma nawiązki 

o której mowa w art. 47 § 3. 

Jeżeli jednak, sąd uzna, że przyznanie odszkodowania lub zadośćuczynienia, jest 

znacznie utrudnione i zamiast odszkodowania lub zadośćuczynienia orzeknie o przyznaniu 

nawiązki, wówczas obowiązek zapłaty drugiej nawiązki nie traci aktualności, sąd będzie 

obowiązany do zasądzenia drugiej nawiązki. 

Z analizy przepisów wynika, że przyznanie dwóch nawiązek, nie będzie efektem 

zastosowania przez sąd odpowiednich przepisów ustawy, lecz będzie efektem uznania przez 

dany sąd czy przyznanie odszkodowania jest dla niego poważnie utrudnione czy nie.  

Mając powyższe na względzie oraz podkreślając pochodny (a nie samodzielny) 

charakter nawiązki, o której mowa w art. 46 § 2 k.k., należy uznać, że przepis art. 47 § 5 

powinien zostać uzupełniony o nawiązkę z art. 46 § 2 i tym samym wyłączać obowiązek 

orzekania kolejnej nawiązki. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w § 5 wyrazy „lub zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę” zastępuje się wyrazami „, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub 

nawiązkę, o której mowa w art. 46 § 2,”; 

2) w art. 1 w pkt 4 ustawy zmienia się brzmienie art. 49 § 2 Kodeksu karnego. Przepis 

podwyższa dolną granicę świadczenia pieniężnego, jakie orzekał będzie sąd na rzecz 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej od sprawcy 

przestępstwa określonego w art. 178a § 1, art. 179, art. 180 lub art. 180a. 

Ustawa obecnie przedłożona Senatowi dodała do Kodeksu karnego nowy art. 180a, 

który sankcjonuje czyn polegający na prowadzeniu pojazdu mechanicznego nie stosując się 

do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdami.  

Zmieniany art. 49 będzie uchylony z dniem 1 lipca 2015 r. W jego miejsce zacznie 

obowiązywać nowy art. 43a, który w § 2 odpowiada treściowo obecnie uchwalanemu 

art. 49 § 2.  

Art. 43a nie zawiera jednak odesłania do art. 180a, który jest wprowadzany do Kodeksu 

karnego obecnie procedowaną ustawą. W tej sytuacji problemem staje się kwestia 

następująca: przepis przywołujący art. 180a k.k. zostanie uchylony 1 lipca 2015 r., a wtedy 

zacznie obowiązywać art. 43a, który takiego odwołania nie zawiera. 

Zaistniały problem można rozwiązać dwojako: 

– usunąć art. 180a z treści przepisu art. 49 § 2 k.k., wtedy sprawcy tego nowego 

przestępstwa nie będą obłożeni obowiązkiem uiszczenia świadczenia 

pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej, 

– dodać w ustawie nowy artykuł, który będzie nowelizował ustawę z dnia 

15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw, która obecnie po przyjęciu poprawek Senatu została skierowana do 

Prezydenta RP w celu jej podpisania.  

3) Treść art. 2 w dodawanym § 3 wymaga drobnej zmiany redakcyjnej, mającej na celu 

ujednolicenie terminologii w ramach ustawy – Kodeks wykroczeń.  

W kolejnych art. 50a § 2, art. 603 § 2, art. 61 § 3, art. 70 § 3 Kodeks wykroczeń 

posługuje się wyrażeniem „określonego” w miejsce „o którym mowa”. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 2, w § 3 wyrazy „,o którym mowa” zastępuje się wyrazem „określonego”; 

4) W art. 3 w pkt 2 należy dokonać zmiany o charakterze redakcyjnym, w celu 

ujednolicenia zastosowanej terminologii. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 w pkt 2, w § 1a wyrazy „na stronie Biuletynu Informacji Publicznej” 

zastępuje się wyrazami „w Biuletynie Informacji Publicznej, na podmiotowej 

stronie sądu”; 

5) W art. 3 w pkt 3, który nowelizuje art. 206 Kodeksu karnego wykonawczego ustawa 

określa zasady wzywania do zapłaty, rozkładania na raty i umarzania należności sądowych, 

porządkowych kar pieniężnych oraz nawiązek na rzecz Skarbu Państwa oraz przepadku, 

którego przedmiotem jest kwota pieniężna.  

Ustawa stanowi, że przepisy te będą obecnie miały zastosowanie do nawiązek na rzecz 

Skarbu Państwa, kwot przepadku oraz świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Skoro przepis określa zasady dotyczące tych kwot budzi wątpliwość brak możliwości 

stosowania omawianych przepisów do nawiązek orzekanych na rzecz Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Wydaje się, że takie pominięcie nie jest 

słusznym rozwiązaniem nawet w świetle możliwych do orzeczenia kwot . Nawiązki orzeka 

się do 100 tys. zł natomiast świadczenie pieniężne do 60 tys. zł.  

Wynika z tego jasno, że osoby obowiązane do zapłaty nawiązki rzecz Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej mogą być w podobnej lub trudniejszej 

sytuacji od tych obowiązanych do zapłaty świadczenia pieniężnego (lub nawiązki na rzecz 

Skarbu Państwa).  

Nie są znane podstawy odmiennego traktowania osób obowiązanych do zapłaty 

nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej od 

tych obowiązanych do zapłaty świadczenia pieniężnego lub nawiązki na rzecz Skarbu 

Państwa. 

W związku z tym należy uznać, że różnicowanie sytuacji prawnej osób skazanych 

w sposób dla nich niekorzystny, nie znajduje uzasadnienia. 
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Propozycja poprawki: 

– w art. 3 w pkt 3, § w 3 w pkt 2 wyrazy „świadczeniu pieniężnym” zstępuje się 

wyrazami „nawiązce lub świadczeniu pieniężnym”; 

6) w art. 4 należy wprowadzić drobną zmianę redakcyjną polegającą na zbędnym 

przywołaniu numeru artykułu wewnątrz którego następuje odesłanie. 

– w art. 4 w pkt 1, w pkt 85 wyrazy „w art. 2 pkt 84” zastępuje się wyrazami 

„w pkt 84”; 

7) w art. 4 nowelizowane są przepisy ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W art. 135 w 

ust. 1 w pkt 1 w lit. h ustawa stanowi, że policjant będzie zatrzymywał prawo jazdy w 

przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 

w komunikacji lub trzech wykroczeń, wyliczonych enumeratywnie w nowelizowanym 

przepisie. 

Odpowiednikiem tego przepisu jest nowelizowany art. 140, który stanowi, że starosta 

wyda decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym w wypadku 

popełnienia przez kierującego pojazdem przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 

w komunikacji lub trzech wykroczeń. 

Przepisy te powinny być z ustawy usunięte jako naruszające w sposób oczywisty zasadę 

domniemania niewinności obowiązującą w przypadku dopuszczenia się czynu 

wyczerpującego znamiona przestępstwa lub wykroczenia.  

Sprawca czynu nie może być poddany swoistemu przedsądowi policjanta, od którego 

uznania będzie zależało czy zabierze prawo jazdy, gdy jego zdaniem, czyn kierowcy stanowi 

przestępstwo.  

Ustawa nie wyjaśnia też w jaki sposób Policja będzie ustalała zaistnienie trzeciego 

wykroczenia, które też ma stanowić podstawę zabrania prawa jazdy np. w wypadku gdy 

kierujący pojazdem odmówi przyjęcia mandatu. 

Utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów (a co za tym idzie zatrzymanie prawa 

jazdy) jest środkiem karnym orzekanym przez sąd karny lub orzekający w sprawach 

o wykroczenia, w wypadku stwierdzenia nie tylko wypełnienia znamion czynu zabronionego 

ale i po stwierdzeniu winy danej osoby. 

Uprawnienie do oceny czy miało miejsce przestępstwo jest wyłączną domeną sądów. 
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Art. 135 ustawy prawo o ruchu drogowym określa obszerny katalog okoliczności 

uzasadniających zatrzymanie prawa jazdy, jednak żadna do tej pory nie była oparta na 

swobodnym uznaniu Policji, lecz na konkretnych, nie podlegających ocenom czy dyskusji 

faktach np: uzasadnionym podejrzeniu, że kierujący znajduje się w stanie nietrzeźwości, 

przekroczeniu liczby 24 punktów, braku określonych dokumentów czy (obecnie dodawane) 

kierowanie z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h lub przewożenie 

większej ilości osób niż określona w dowodzie rejestracyjnym. 

Wprowadzenie tych kontrowersyjnych przepisów jest dyskusyjne również ze względu 

na to, że mają one w tej formule obowiązywać jedynie do końca 2015 r. 

Po tym czasie zastosowanie znajdą nowe przepisy ustawy o kierujących pojazdami. 

Dodatkowo, poważnym błędem jest to, że obowiązywać przestaną przepisy art. 140, ale 

pozostanie w systemie nowe brzmienie art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h, który będzie pozostawał 

w oczywistej sprzeczności z nowymi rozwiązaniami przyjętymi w ustawie o kierujących 

pojazdami w zakresie osób w okresie próbnym (czyli w okresie 2 lat od uzyskania 

uprawnienia do kierowania pojazdami). 

 

Propozycja poprawki: 

–  w art. 4: 

a) w pkt 7 w lit. a w tiret pierwsze skreśla się drugie podwójne tiret, 

b) skreśla się pkt 9; 

Poprawka będzie pociągała za sobą konsekwencje w przepisach końcowych. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


