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Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych 

(druk nr 873) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest zmiana przepisu karnego zawartego w art. 35 ustawy 

o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych, w sposób umożliwiający 

karanie grzywną osoby prowadzącej w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, 

niebędący pojazdem mechanicznym, w stanie po użyciu alkoholu. Uchwalone rozwiązanie 

ma przyczynić się do podniesienia stanu bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub 

uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych.  

W świetle aktualnie obowiązującego art. 35 odpowiedzialności karnej podlega osoba 

prowadząca w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem 

mechanicznym, w stanie nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu 

lub pod wpływem środka odurzającego. Zestawienie tego przepisu z obowiązującym art. 7 

(stanowi on, iż zakazane jest prowadzenie w ruchu wodnym statku lub innego obiektu 

pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, osobie znajdującej się w stanie po 

użyciu alkoholu, nietrzeźwości, po użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod 

wpływem środka odurzającego) prowadzi do wniosku, iż na gruncie nowelizowanej ustawy 

nie ma żadnej normy przewidującej sankcję za prowadzenie statku lub innego obiektu 

pływającego w stanie po użyciu alkoholu, niebędącym stanem nietrzeźwości. Oznacza to, iż 

wprawdzie ustawa zakazuje prowadzenia statku lub innego obiektu pływającego w stanie po 

użyciu alkoholu, niemniej na skutek niekonsekwencji ustawodawcy brak jest narzędzia 

prawnego umożliwiającego karanie złamania tego zakazu. 
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Zgodnie z art. 46 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po użyciu alkoholu zachodzi wówczas, 

jeżeli zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi od 0,2‰ 

do 0,5‰ alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu 

w 1 dm
3
, zaś stan nietrzeźwości zachodzi wówczas,  jeżeli zawartość alkoholu w organizmie 

wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi powyżej 0,5‰ alkoholu albo obecności 

w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg alkoholu w 1 dm
3 

(podobna definicja 

stanu nietrzeźwości została sformułowana w art. 115 § 16 Kodeksu karnego). 

Jak podkreśla się w doktrynie i orzecznictwie stan nietrzeźwości jest de facto 

kwalifikowaną postacią stanu po użyciu alkoholu. W związku z tym, odniesienie się 

w nowelizowanym art. 35 do „stanu po użyciu alkoholu” z jednoczesną rezygnacją 

z wskazywania jako przesłanki odpowiedzialności „stanu nietrzeźwości”, nie oznacza, iż 

ustawodawca rezygnuje z sankcjonowania złamania zakazu prowadzenia statku lub innego 

obiektu pływającego w stanie nietrzeźwości. 

Nadając nowe brzmienie art. 35 ustawodawca poprzestał na wskazaniu, iż 

odpowiedzialności będzie podlegał ten, kto znajdował się w stanie po użyciu alkoholu lub 

podobnie działającego środka (dotychczas w stanie nietrzeźwości, po użyciu środka 

działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka odurzającego). Zmiana wynika 

z uwzględnienia przez ustawodawcę poglądu, iż środki odurzające są jednocześnie jednym ze 

środków działających podobnie do alkoholu.  

Nowe brzmienie art. 35 zostało skorelowane z treścią art. 87 Kodeksu wykroczeń 

(przepis ten stanowi: „Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie 

działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub 

powietrznym, podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.”). 

Zmiana art. 7 i art. 30 ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 

wodnych jest konsekwencją nowelizacji art. 35 tej ustawy. W przypadku tych przepisów 

zmiany mają charakter wyłącznie terminologiczny (nie zmienia się treść tych przepisów). 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 



– 3 – 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem poselskim (druki sejmowe nr 2684 – pierwotny projekt i nr 2684-A – 

autopoprawka). W trakcie prac nad przedłożeniem w Sejmie nie dokonano w odniesieniu do 

niego zmian istotnych z merytorycznego punktu widzenia. 

Rząd w swoim stanowisku do projektu rekomendował kontynuowanie prac 

legislacyjnych nad projektem nowelizacji, zgłaszając jednocześnie swoje uwagi. Rząd 

zaproponował nadanie art. 35 nowelizowanej ustawy brzmienia analogicznego do art. 87 

Kodeksu wykroczeń. Uwaga została uwzględniona. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


