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Na podstawie art. 36 ust. 1a regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
w imieniu wnioskodawców zgłaszam AUTOPOPRAWKĘ do projektu ustawy: 

 

 

 - o zmianie ustawy – Kodeks karny. 
 

 

Z wyrazami szacunku 

 

(-) Andrzej Duda 

 
 



Autopoprawka do projektu ustawy 

z dnia …….. 2014 r. 
o zmianie ustawy - Kodeks karny 

 
 

 

 
1) W art. 1 skreśla się pkt 7. 
2)  Uzasadnienie do projektu otrzymuje brzmienie: 

” UZASADNIENIE 

 

Projekt ustawy stanowi działanie zmierzające w kierunku oczekiwanego przez 

opinię publiczną zwalczania problemu prowadzenia pojazdów oraz powodowania 

wypadków z ofiarami śmiertelnymi przez osoby nietrzeźwe.  

W ciągu ostatniego miesiąca doszło do trzech dramatycznych zdarzeń 

drogowych, z których jedno przybrało rozmiar tragicznej katastrofy.  

W dniu 17 grudnia 2013 r. kobieta, u której wykazano 1 promil alkoholu w 

wydychanym powietrzu, wjechała samochodem w przejście podziemne w Warszawie i 

tylko cudem nie doszło w trakcie tego wypadku do ofiar śmiertelnych.  

2 stycznia  2014 r. w Bielsku pod Międzychodem osoba nietrzeźwa prowadząca 

samochód spowodowała wypadek, wskutek którego jedna osoba znalazła się w stanie 

ciężkim w szpitalu, zaś druga – 5 – letnia dziewczynka – zmarła.  

Do najbardziej tragicznej katastrofy doszło 2 stycznia 2014 r.  w Kamieniu 

Pomorskim, gdzie kierowca, u którego stwierdzono 2 promile alkoholu w 

wydychanym powietrzu, jadąc samochodem doprowadził do śmierci 6 osób. 

 Do podobnych wypadków doszło:  11 grudnia 2013 r. w Czarnówce pod Otwockiem 

(śmierć 13-letniego chłopca) oraz w październiku minionego roku w Łodzi (śmieć 63-

letniej kobiety i 10-letniego chłopca).  

Seria tych wypadków wskazuje jednoznacznie, że instrumenty prawne mające 

zapobiegać zjawisku kierowaniu pojazdami w stanie  nietrzeźwości nie zdaje 

egzaminu. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości złożyli 21 grudnia 2012 r. do Laski 
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Marszałkowskiej projekt kompleksowej nowelizacji Kodeksu Karnego, który bardzo 

znacząco podnosi zagrożenie karne w przypadku spowodowania katastrofy 

komunikacyjnej ze skutkiem śmiertelnym.  Przez ponad rok, zarówno Pani Marszałek 

Ewa Kopacz, jak i Pan Poseł Witold Pahl, przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej na 

której odbywa się I czytanie projektu, nie zdołali  doprowadzić do jakiegokolwiek 

postępu prac nad nowelizacją. Klub Parlamentarny składa wniosek o przyspieszenie 

prac legislacyjnych i rozpatrzenie projektu z grudnia 2012 r. na najbliższym 

posiedzeniu Sejmu RP, przedkładając jednocześnie niniejszy projekt, stanowiący 

rozwiązanie komplementarne wobec poprzedniego i postulujący szereg nowych 

rozwiązań w zakresie  przedstawionego problemu. 

Projekt przewiduje: 

1. Podwyższenie zagrożenia karą w przypadku nieumyślnego spowodowania 

katastrofy komunikacyjnej ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim 

uszczerbkiem na zdrowiu – obecnie od 6 miesięcy do lat 8 – do od 1 roku do 

10 lat pozbawienia wolności (art. 173 § KK). Podobne zaostrzenie dotyczyć 

będzie spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim 

uszczerbkiem na zdrowiu (Art. 177 § 2 KK). W przypadku prowadzących 

pojazdy w stanie nietrzeźwości lub odurzenia, zastosowanie reguł 

podwyższania   wymiaru kary z art. 178 § 1 KK spowoduje zwiększenie 

maksymalnego wymiaru do 15 lat pozbawienia wolności. 

2. Wprowadzenie zniesienia możliwości zawieszania kary pozbawienia 

wolności dla sprawców wypadków ze skutkiem śmiertelnym, 

spowodowanych w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (art. 69§5). 

3. Wprowadzenie możliwości konfiskaty pojazdów sprawców wypadków i 

katastrof skutkujących ofiarami śmiertelnymi, które zostały spowodowane 

w stanie nietrzeźwości lub odurzenia (art. 178 § 2-5 oraz art. 44 § 6 KK). 

Rozwiązanie takie było rozważane przez Prawo i Sprawiedliwość już od 

2006 roku. W kwietniu  minionego roku rozwiązanie o podobnym 

charakterze zostało odrzucone przez Sejm RP – obecnie przedkładana 

propozycja różni się od tamtego projektu brakiem zróżnicowania stopnia 

nietrzeźwości lub odurzenia i ograniczeniem tego środka tylko do 



wypadków i katastrof ze skutkiem śmiertelnym. 

 Projekt nie niesie obciążenia dla budżetu państwa ani jednostek samorządu 

terytorialnego. Projekt nie jest w większości swego zakresu objęty prawem Unii 

Europejskiej, zaś w części dotyczącej przepadku samochodu jest zgodny z przepisami 

Unii Europejskiej dotyczącymi zajęcia i konfiskaty narzędzi oraz zysków 

pochodzących z przestępstwa.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

Decyzja o przygotowaniu i złożeniu niniejszej autopoprawki związana jest z opinią 

wiceprzewodniczącego Krajowej Rady Prokuratury (KRP 001/87114) i Prokuratora 

Generalnego (PG VII G 025/30114) do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy 

- Kodeks karny.  
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Warszawa, 3 kwietnia 2014 r. 
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Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (przedstawiciel wnioskodawców: 
poseł Andrzej Duda), w wersji uwzględniającej autopoprawkę wniesioną 20 
marca 2014 r. 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony poselski projekt ustawy przewiduje zmianę artykułów: 

44, 69, 173, 177, 178 i 178a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks karny 
(Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami, dalej: "kk"). Zgłoszona przez 
wnioskodawców autopoprawka nie zawiera proponowanego w pierwotnej 
wersji projektu ustawy dodania art. 180a kk, który zakładał penalizację 
prowadzenia pojazdu przez osoby, które utraciły uprawnienia do kierowania 
pojazdami w związku z uprzednim orzeczeniem, w warunkach określonych w 
art. 42 § 2-4 kk, środka karnego wskazanego w art. 39 pkt 3 kk. 
W konsekwencji tej zmiany wnioskodawcy zmodyfikowali równ1ez 
uzasadnienie projektu. W pozostałym zakresie pierwotny projekt nie został 
zm1emony. 

Proponowana nowelizacja Kodeksu karnego dotyczy stosowania 
instytucji przepadku do pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę 
przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jeśli sprawca znajdował 
się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Projekt 
zakłada także podwyższenie granic górnej i dolnej zagrożenia karą pozbawienia 
wolności w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w 
komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 
odurzającego. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie trzech 
miesięcy od dnia ogłoszenia. 



2 .. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Bwrąc pod uwagę przedmiot projektu ustawy należy wskazać decyzję 

ramową Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie konfiskaty 
korzyści, narzędzi i mienia pochodzących z· przestępstwa (Dz. Urz. UE L 68 z 
15.3.2005 r., str. 49). 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Decyzja ramowa Rady 2005/212/WSiSW m.in. zobowiązuje państwa 
członkowskie do podjęcia niezbędnych środków w celu umożliwienia 
konfiskaty, w całości lub w części, narzędzi i korzyści z przestępstw 
zagrożonych karą pozbawienia wolności w wymiarze powyżej jednego roku lub 
mienia, którego wartość odpowiada takim korzyściom (art. 2 decyzji ramowej). 

Decyzja ramowa definiuje ,,narzędzie" jako każde mienie (rzecz) użyte 
lub którego zmierza się użyć w jakikolwiek sposób, w całości lub w części, do 
popełnienia przestępstwa lub przestępstw (art. l tiret trzecie). Uwzględniając 
szeroki zakres pojęcia "narzędzie", należy uznać, że "przepadek pojazdu 
mechanicznego" jest ,,konfiskatą narzędzia służącego do popełnienia 

przestępstwa" w rozumieniu decyzji ramowej. 
Projektjest zgodny z decyzją ramową Rady 2005/212/WSiSW. 

4. Konkluzja 
Projekt ustawy o zm1arue ustawy - Kodeks karny, w wersji 

uwzględniającej autopoprawkę wniesioną 20 marca 2014 r.JJ Jest zgodny z 
prawem Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

___J(JZJ1 ~ 
~h Czapla 
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EwaKopacz 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia- w trybie art. 95a ust. 3 regulaminu Sejmu- czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (przedstawiciel 
wnioskodawców: poseł Andrzej Duda), w wersji uwzględniającej 
autopoprawkę wniesioną 20 marca 2014 r., jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej 

Przedstawiony poselski projekt ustawy przewiduje zmianę artykułów: 44, 
69, 173, 177, 178 i 178a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -Kodeks karny (Dz. 
U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami; dalej: "kk"). Zgłoszona przez wnioskodawców 
autopoprawka nie zawiera proponowanego w pierwotnej wersji projektu ustawy 
dodania art. 180a kk, który zakładał penalizację prowadzenia pojazdu przez 
osoby, które utraciły uprawnienia do kierowania pojazdami w związku z 
uprzednim orzeczeniem, w warunkach określonych w art. 42 § 2-4 kk, środka 
karnego wskazanego w art. 39 pkt 3 kk. W konsekwencji tej zmiany 
wnioskodawcy zmodyfikowali również uzasadnienie projektu. W pozostałym 
zakresie pierwotny projekt nie został zmieniony. 

Proponowana nowelizacja Kodeksu karnego dotyczy stosowania 
instytucji przepadku do pojazdu mechanicznego prowadzonego przez sprawcę 
przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, jeśli sprawca znajdował 
się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Projekt 
zakłada także podwyższenie granic górnej i dolnej zagrożenia karą pozbawienia 
wolności w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w 



komun~kacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 
odurzaJącego . 

. Decyzja ramowa Rady 2005/212/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w 
sprawie konfiskaty ko:r;zyści, narzędzi i mienia pochodzących z przestępstwa 
(Dz. l!rz .. UE ~ 68 z 15.3.2005 r., str. 49; dalej: "decyzja ramowa") m.in. 
zobo:"'?~J~ panstwa członkowskie do podjęcia niezbędnych środków w celu 
umozhw1erua konfiskaty, w całości lub w części, narzędzi i korzyści z 
?rzestępstw zagroż~n~ch karą pozbawienia wolności w wymiarze powyżej 
Jednego roku lub IIDerua, którego wartość odpowiada takim korzyściom ( art. 2 
ust. l decyzji ramowej). 

Na podstawie obowiązującego kodeksu karnego sąd może orzec, a w 
wypadkach wskazanych w ustawie orzeka, przepadek przedmiotów, które 
służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa (art. 44 § 2 kk). 
Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego pojazd mechaniczny stanowi 
przedmiot czynności wykonawczej przestępstwa określonego w art. 178a § l kk 
(prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 
środka odurzającego), a więc nie należy do kategorii przedmiotów, które służą 
lub są przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Zdaniem SN wyłączona jest 
tożsamość przedmiotu czynności wykonawczej danego typu przestępstwa i 
przedmiotu służącego do jego popełnienia. W nauce prawa karnego oba te 
pojęcia mają inne znaczenie i występują w odmiennych funkcjach. Przedmiot 
czynności wykonawczej nie służy, w rozumieniu przepisu art. 44 § 2 kk, 
popełnieniu przestępstwa, lecz współokreśla samą istotę typu przestępstwa. W 
konsekwencji, sąd nie może - na podstawie art. 44 § 2 kk - orzec przepadku 
pojazdu mechanicznego, którym porusza się w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzającego sprawca przestępstwa1 • · ~ · · 

Zaproponowana w projekcie zmiana art. 44 § 6 kk daje - w określonych 
okolicznościach - podstawę do orzeczenia przepadku pojazdu mechanicznego, 
prowadzonego przez sprawcę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 
odurzającego. W takiej sytuacji pojazd mechaniczny będzie "narzędziem" w 
rozumieniu decyzji ramowej. Decyzja ramowa definiuje "narzędzie" jako każde 
mienie (rzecz) użyte lub którego zamierza się użyć w jakikolwiek sposób, w 
całości lub w części, do popełnienia przestępstwa lub przestępstw ( art. l tiret 
trzecie). 

Należy więc uznać, że w zakresie wprowadzenia na podstawie 
nowelizowanego art. 44 § 6 kk możliwości orzekania przepadku pojazdu 
mechanicznego w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 178a § l kk projekt 
ma charakter projektu wykonującego przepis art. 2 ust. l decyzji ramowej Rady 
2005/212/WSiSW. 

Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, w wersji 
uwzględniającej autopoprawkę wniesioną 20 marca 2014 r., może zostać uznany 

1 Uchwała SN z dnia 30 października 2008 r., sygn. I KZP 20/08, wyrok SN z dnia 12 maja 2009 r., sygn. IV KK 
110/09 



przez Marszałka Sejmu RP za projekt ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej w rozumieniu art. 96a regulaminu Sejmu. 



• PIERWSZV PREZES 
SĄDU NAJWYŻSZEGO 

RZECZVPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

BSA 11-021-121/14 

SEKRETARIAT Z-CY SZEFA KS 

L dz . ..................................................... _,_ 

Data wpływu ... Q?.;\Q5..Moio~.l!ł.ts-

Warszawa, dnia 20 kwteffM\Q.., 2014 r. 

Pan 
Adam PODGÓRSKI 
Zastępca Szefa 
Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 kwietnia 2014 r., GMS-WP-173-87/14 

uprzejmie informuję, że Sąd Najwyższy nie zgłasza uwag do autopoprawki do 

poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny i podtrzymuje 

swoją krytyczną ocenę poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks 

karny, do której zgłoszono autopoprawkę, sformułowaną w uwagach Sądu 

Najwyższego do wymienionego projektu, przesłanych do Kąn~elarii Sejmu 

przy piśmie z dnia 11 marca 2014 r., w sprawie o sygn. BSA 11-021-35/14 (znak 

pisma Kancelarii Sejmu: GMS-WP-173-27/14). 

Z powataniem 

p.o. Prof. dr ha 
Prezes Są 
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