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II. Przebieg prac legislacyjnych 

 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 31. posiedzeniu w dniu 4 stycznia 2013 r. 

w oparciu o projekt senacki (druk sejmowy nr 978). Projekt był przedmiotem prac sejmowych 

Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisji Zdrowia. Komisje 

zmieniły projekt poprzez wprowadzenie poprawek redakcyjnych i legislacyjnych. Skrócono 

proponowany przepis art. 391 o treści dotyczące sposobu dokumentowania danych o osobach 

zatrzymanych w izbach (jest to materia rozporządzenia). Wprowadzono też przepis 

przewidujący, że opłata stanowi dochód budżetu państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego, co pozwoliło na usuniecie grupy przepisów określających tryb pobierania opłat 

i dochodzenia wierzytelności w tym zakresie (art. 422) – w konsekwencji będzie się stosować 

identyczne treściwo przepisy innych ustaw określające tryb postępowania w przypadku opłat 

stanowiących dochód budżetu państwa lub j.s.t. Na etapie prac legislacyjnych w Sejmie 

skreślono też przepisy projektu przewidujące możliwość „potrącenia” (w istocie pobrania 

należności) ze środków pieniężnych przekazanych do depozytu kwoty należnej  z tytułu 

opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień. 

 

III. Uwagi 

 

1) art. 1 pkt 4 noweli, art. 40 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

Zgodnie z art. 40 ust. 3 z doprowadzenia osoby w stanie nietrzeźwości do izby 

wytrzeźwień, placówki, podmiotu leczniczego jednostki Policji albo do miejsca zamieszkania 

(pobytu) sporządza się protokół. Protokół ten powinien zawierać m. in. imię i nazwisko, wiek, 

adres zamieszkania (miejsca pobytu), opis zachowania osoby doprowadzanej i wykaz 

posiadanych przedmiotów. Powyższy katalog dotyczy jedynie osoby doprowadzanej do izby 

wytrzeźwień, placówki i jednostki Policji, a nie osoby doprowadzanej do miejsca 

zamieszkania i podmiotu leczniczego. Zasadnym wydaje się uwzględnienie w protokole 

danych dotyczących także osoby doprowadzanej do miejsca zamieszkania i podmiotu 

leczniczego. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w art. 40 w ust. 3 w pkt 3 - 8 skreśla się wyrazy „do izby wytrzeźwień lub 

placówki albo jednostki Policji”; 
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2) art. 1 pkt 6 noweli, art. 42 ust. 7 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi. 

Zgodnie z art. 42 ust. 7 ustawy zastosowanie przymusu bezpośredniego wobec osoby 

przyjętej do izby wytrzeźwień albo osoby zatrzymanej w jednostce Policji na podstawie 

innych przepisów niż przepisy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi jest możliwe dopiero po uprzednim bezskutecznym zastosowaniu środków 

przewidzianych w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub 

jeśli zastosowanie środków z tej ustawy byłoby bezcelowe.  

Pytanie budzić może zakres przedmiotowego przepisu. Przewidziane w ustawie 

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi środki przymusu 

bezpośredniego dotyczą środków stosowanych wobec osoby przyjętej do izby wytrzeźwień 

(w tym zakresie są jedynymi środkami możliwymi do zastosowania) oraz środków wobec 

osoby zatrzymanej w jednostce Policji (w tym zakresie, jako przepisy szczególne wobec 

przepisów umożliwiających stosowanie środków przymusu bezpośredniego z ustawy 

o Policji, powinny być również jedynymi możliwymi przepisami do zastosowania). Próbując 

odczytać wartość normatywną omawianego przepisu  należałoby dojść do wniosku, że środki 

przymusu bezpośredniego z ustawy o Policji mogą jednak znaleźć zastosowanie do osób 

zatrzymanych w jednostce Policji „posiłkowo” wobec środków z ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Jeżeli takie rozszerzenie zakresu możliwości 

stosowania przez Policję środków przymusu bezpośredniego nie było intencją ustawodawcy 

przepis ten należałoby skreślić. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 6, w art. 42 skreśla się ust. 7; 

 

3) art. 2a noweli. 

Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi dyrektor izby wytrzeźwień składa corocznie ministrowi właściwemu do spraw 

zdrowia, w terminie do dnia 1 marca, sprawozdanie za rok poprzedni zawierające 

w szczególności informację o liczbie osób umieszczonych w izbie wytrzeźwień, 

z uwzględnieniem płci oraz podziału na dorosłych i małoletnich, w tym o liczbie osób 

przebywających w izbie co najmniej trzy razy w okresie roku. Analogiczne rozwiązanie 

przewidziane było dotychczas w przepisach rozporządzenia wydanego na podstawie art. 42 
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ust. 6 ustawy. Z tych względów zasadnym jest przesądzenie na jakich zasadach powinno być 

sporządzone sprawozdanie za rok 2012.  

 

Propozycja poprawki: 

po art. 1 dodaje się art. … w brzmieniu: 

„Art. … Sprawozdanie dla ministra właściwego do spraw zdrowia za rok 2012 obejmujące 

informację o liczbie osób umieszczonych w izbie wytrzeźwień lub innej placówce, 

z uwzględnieniem płci oraz podziału na dorosłych i małoletnich, w tym o liczbie 

osób przebywających w izbie albo placówce co najmniej trzy razy w okresie roku 

składa się na podstawie przepisów dotychczasowych.”; 

 

4) art. 3 noweli. 

Zgodnie z art. 3 opiniowanej ustawy dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane 

na podstawie art. 42 ust. 6 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do dnia wejścia 

w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 423 ust. 5 ustawy, o której 

mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym opiniowaną ustawą, jednak nie dłużej niż przez okres 

12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Tym samym ustawodawca zakłada, że 

w okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy w systemie prawa funkcjonować będą 

wzajemnie sprzeczne (lub co najmniej dublujące się) przepisy. Takie rozwiązanie należy 

uznać za sprzeczne z zasadą pewności prawa. Ustawodawca „przerzuca” bowiem na adresata 

przepisów obowiązek ustalenia, które z przepisów dotychczasowego rozporządzenia 

obowiązują, a które uznać należy, ze względu na obowiązywanie odmiennych regulacji 

ustawowych, za nieobowiązujące. Stanowczy zakaz utrzymywania w mocy przepisów 

rozporządzeń niezgodnych ze znowelizowaną ustawą potwierdzają Zasady techniki 

prawodawczej. Zgodnie z § 33 ust. 1 Zasad techniki prawodawczej akt wykonawczy można 

wyjątkowo, czasowo zachować w mocy jeżeli nie jest on niezgodny ze znowelizowaną 

ustawą.  

Uwzględnienie poniższej propozycji poprawki oznaczać będzie konieczność wydania 

przez właściwego ministra stosownego rozporządzenia już w okresie vacatio legis ustawy. 

 

Propozycja poprawki: 

skreśla się art. 3; 
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5) art. 5 noweli. 

Wprowadzenie do opiniowanej ustawy poprawek przez Senat uczyni niemożliwym 

do dochowania terminu jej wejścia w życie z dniem 17 stycznia 2013 r. Z tego względu, 

w przypadku uwzględnienia powyższych propozycji poprawek zasadnym powinna być 

również zmiana terminu wejścia w życie ustawy. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 5 wyrazy „z dniem wejścia w życie ustawy” zastępuje się wyrazami „po upływie 14 dni 

od dnia ogłoszenia”. 
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ekspert ds. legislacji 
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