
Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana 

na 16. posiedzeniu Senatu 
w dniu 26 lipca 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka 

Szanowny Panie Ministrze! 
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia zmian 

w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5–7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo 
o ruchu drogowym (jednolity tekst w DzU z 2005 r., Nr 108, poz. 908 ze zmianami), które to zmiany 
polegałyby na rozszerzeniu zakresu obowiązkowego wyposażenia pojazdów silnikowych o alkomaty. 

Wprowadzenie obowiązku posiadania przez kierującego pojazdem silnikowym alkomatu wpłynie na 
poprawę bezpieczeństwa na drodze, umożliwi bowiem kierowcom sprawdzanie poziomu alkoholu przed 
podjęciem decyzji o rozpoczęciu jazdy. Działania w opisanym zakresie przyczynią się do zmniejszenia liczby 
pijanych kierowców na drogach, co z kolei zmniejszy liczbę wypadków drogowych i ofiar śmiertelnych. 

Szeroko zakrojone badania wykazały, że w Polsce wiele osób, siadając za kierownicę, znajduje się pod 
wpływem alkoholu, choć przekonane są, że tego alkoholu w ich krwi już nie ma. Nie wiedząc, jak długo 
należy czekać, by stężenie alkoholu spadło do dopuszczalnego poziomu, kierowcy, nieświadomi tego, że 
wciąż są pijani, siadają za kierownicę. Tymczasem nawet niewielka ilość alkoholu we krwi upośledza 
zdolność właściwej oceny sytuacji na drodze i opóźnia reakcje motoryczne, co może grozić wypadkiem. 

W ramach kampanii edukacyjnej „AlkoCasco – alkomat w każdym aucie”, prowadzonej przez agencję 
Hill & Knowlton dla marki Soplica, kierowcom na bramkach autostrady wielkopolskiej rozdano piętnaście 
tysięcy alkomatów i materiały edukacyjne. Kampania ta uświadomiła istnienie zjawiska „nieświadomie 
pijanych kierowców” i udowodniła, że problem ten dotyczy całego społeczeństwa, a nie jedynie jednostek. 
Wskazała jednocześnie rozwiązanie problemu, a rozwiązaniem tym jest właśnie upowszechnienie alkomatów 
jako jedynych wiarygodnych urządzeń pomiaru. 

Równocześnie wskazuję, że analogiczne rozwiązanie zostało wprowadzone we Francji z inicjatywy 
prezydenta tego kraju. Od 1 lipca 2012 r. obowiązkowe jest tam posiadanie alkomatu przez wszystkich 
kierujących lądowym pojazdem silnikowym. Nieposiadanie alkomatu będzie tam karalne grzywną od 
1 listopada 2012 r. 

W tym stanie rzeczy wszelkie działania zamierzające do poprawy bezpieczeństwa na drogach są 
konieczne i uzasadnione. 

Z poważaniem 
Robert Dowhan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


