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Szanowny Panie Marszałku, 

 
 

przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec 
poselskiego projektu ustawy 
 

 
 

- o zmianie ustawy o bezpieczeństwie 
osób przebywających na obszarach 
wodnych (druk nr 2684 i nr 2684-A). 

 
 
 
Jednocześnie informuję, że Rada Ministrów upoważniła Ministra Spraw 

Wewnętrznych do reprezentowania Rządu w tej sprawie w toku prac 
parlamentarnych.  

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

         (-) Ewa Kopacz 
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Stanowisko Rządu  

do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych 

(druk sejmowy nr 2684 i nr 2684-A) 

 

Istotą zmian proponowanych w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych jest propozycja nadania nowego brzmienia art. 7, art. 30 ust. 1  
i art. 35 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 
(Dz. U. Nr 208, poz. 1240, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.  

Projektowana zmiana art. 7 ustawy przewiduje zakaz prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego 
obiektu pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po 
użyciu podobnie działającego środka.  

Z kolei proponowana zmiana art. 30 ust. 1 ustawy dotyczy możliwości usunięcia statku lub innego 
obiektu pływającego z obszaru wodnego, w przypadku gdy nie ma możliwości zabezpieczenia go w inny 
sposób, a osoba, która go prowadziła, znajdowała się w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu 
podobnie działającego środka.  

Według proponowanego brzmienia art. 35 ustawy penalizacji miałby podlegać czyn polegający na 
prowadzeniu w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego pojazdem 
mechanicznym, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu podobnie działającego środka.  

Zgodnie z obowiązującym brzmieniem przepisu art. 7 ustawy zabronione 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.  

Z kolei przepis art. 35 ustawy umożliwia nałożenie sankcji karnej wobec osób prowadzących 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. 

Porównując obowiązujące brzmienie art. 7 i art. 35 ustawy, wskazać należy, iż sankcja określona w art. 35 
ustawy nie obejmuje swoim zakresem wszystkich znamion czynu zabronionego określonego w art. 7. 
Ustawodawca zrezygnował z rozciągnięcia zakresu odpowiedzialności za naruszenie zakazu ujętego  
w art. 7 ustawy na sprawców znajdujących się „w stanie po użyciu alkoholu”. W konsekwencji zakaz  
z art. 7 ustawy – prowadzenia w ruchu wodnym statku lub innego obiektu pływającego, niebędącego 
pojazdem mechanicznym, w stanie po użyciu alkoholu nie jest objęty sankcją karną, ponieważ żaden 
przepis ustawy nie przewiduje sankcji za jego złamanie.  
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Swoistą niekonsekwencję przepisów ustawy w tym zakresie dodatkowo podkreśla fakt, iż zgodnie  
z art. 30 ust. 1 ustawy statek lub inny obiekt pływający może być usunięty z obszaru wodnego, jeśli nie 
ma możliwości zabezpieczenia go w inny sposób, w przypadku gdy prowadziła go osoba znajdująca się  
w stanie po użyciu alkoholu, środka działającego podobnie do alkoholu lub będąca pod wpływem środka 
odurzającego. 

Powyższe zostało dostrzeżone przez projektodawców, bowiem jak wynika z uzasadnienia poselskiego 
projektu ustawy, celem proponowanych zmian, jest umożliwienie organom ścigania nakładanie kar na 
osoby,  które prowadzą w ruchu wodnym statek lub inny obiekt pływający, niebędący pojazdem 
mechanicznym, znajdując się w stanie „po użyciu alkoholu” oraz zapewnienie spójności z przepisem  
art. 30 ust. 1 ustawy. 

Zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356, z późn. zm.) stan po użyciu alkoholu  
zachodzi, gdy 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 dm3. 
Natomiast stan nietrzeźwości - w myśl art. 46 ust. 3 ww. ustawy o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - zachodzi, gdy 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 dm3. 

Różnica między tymi stanami polega na stopniu intoksykacji alkoholowej. W doktrynie i orzecznictwie 
prezentowane jest stanowisko, że stan po użyciu alkoholu ma tylko dolną granicę wynoszącą 
0,2‰ alkoholu we krwi lub 0,1 mg/dm3 w wydychanym powietrzu, a kiedy przekracza 0,5‰ we krwi  
lub 0,25 mg/dm3 w powietrzu, przechodzi w stan nietrzeźwości, nie przestając być stanem po użyciu 
alkoholu (W. Radecki (w:) M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń. Komentarz. Warszawa 2006 r.,  
s. 595; postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 7 czerwca 2002 r., I KZP 14/02, LEX nr 53314). Nie jest to 
jednak stanowisko jednolite (por. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 
14 marca 2013 r., sygn. akt II SA/Po 66/13, LEX nr 1320825, wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 kwietnia 
2007 r. sygn. akt IV KK 112/07).  

Z kolei środkami działającymi podobnie do alkoholu są środki, które nie powodują upojenia 
alkoholowego, ale działając depresyjnie na ośrodkowy układ nerwowy, podobnie jak alkohol, obniżają 
sprawność psychofizyczną. W literaturze wskazuje się, że środkami działającymi podobnie do alkoholu  
są niektóre leki, silnie upośledzające sprawność psychofizyczną lub mogące ją upośledzać w zależności  
od dawki i drogi podania, a także środki odurzające oraz substancje psychotropowe, jak i inne środki, 
które mogą być uważane za zamienniki (rozpuszczalniki organiczne - toluen, benzyna, rośliny, na przykład 
bieżuń dziędzierzawa), lub środki zastępcze (M. Kała, Środki podobnie działające do alkoholu. 
Zagadnienia analityczne i interpretacyjne świetle prawa (w:) Wypadki drogowe. Vademecum biegłego 
sądowego, Kraków 2006, s. 1031-1032). Należy również zauważyć, że wykaz środków działających 
podobnie do alkoholu zawiera obecnie § 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 lipca 2014 r.  
w sprawie wykazu środków działających podobnie do alkoholu oraz warunków i sposobu 
przeprowadzania badań na ich obecność w organizmie (Dz. U. z 2014 r. poz. 948). Podstawą prawną do 
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wydania tego rozporządzenia jest art. 129j ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.) i dotyczy ono badania kierowców.  

W piśmiennictwie podkreśla się, że każda substancja odurzająca jest jednocześnie środkiem działającym 
podobnie do alkoholu i odwrotnie (m.in. R.A. Stefański, glosa do wyroku SN z dnia 7 lutego 2007 r., V KK 
128/06, PS 2008, nr 6, s. 153; T. Huminiak, Stan „pod wpływem środków odurzających" i stan „po użyciu 
środka działającego podobnie do alkoholu" u kierującego pojazdem, PnD 2004, nr 3, s. 13). Na poglądy 
doktryny w tym zakresie powołują się także projektodawcy.  

Mając na względzie zapewnienie spójności przepisów, należy podnieść, że zasadne wydaje się nadanie 
projektowanym przepisom ustawy brzmienia zgodnego z przepisem art. 87 Kodeksu wykroczeń, przez 
użycie sformułowania „w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka”, zamiast „w stanie 
po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu podobnie działającego środka”.  

Mając powyższe na uwadze Rada Ministrów rekomenduje kontynuowanie prac legislacyjnych nad 
poselskim projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych, z uwzględnieniem ww. uwagi.   
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