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K AN CE LA R IA  
S E NAT U  

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 29 marca 2019 r. 

Opinia  

do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy – Kodeks karny 

(druk nr 1123) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz 

ustawy – Kodeks karny ma zapobiec działalności polegającej na nieuprawnionej ingerencji 

we wskazania licznika przebiegu pojazdu (drogomierza).  

Jak wynika z uzasadnienia projektu, proceder „cofania” wskazań drogomierzy w celu 

wprowadzenia kupującego w błąd co do stanu technicznego pojazdu praktykowany jest na tak 

szeroką skalę, że wymaga interwencji ustawodawcy. 

W dotychczasowym stanie prawnym, zachowanie polegające na fałszowaniu wskazań 

drogomierza jest uznawane za przestępstwo z art. 286 § 1 Kodeksu karnego (oszustwo), 

zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Oszustwa dopuszcza się ten, kto 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 

rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo 

wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania. 
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Taka kwalifikacja prawna zachowania polegającego na zmianie wskazań drogomierza, 

zdaniem wnioskodawców powoduje istotne trudności dowodowe dotyczące ustalenia sprawcy 

czynu w sytuacji, gdy samochód nie pochodzi od pierwszego właściciela.  

Nowelizacja ma zapobiegać zarówno oszukańczym praktykom polegającym na 

sprzedaży pojazdów mechanicznych z zaniżonym przebiegiem drogomierza, jak i 

procederowi polegającemu na oferowaniu usług zaniżania wskazań tego urządzenia. 

Zgodnie z art. 81a i art. 81b dodawanymi do Prawa o ruchu drogowym, wymiana 

drogomierza będzie dopuszczalna, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w 

sytuacji, w której ze względu na przeznaczenie drogomierza powinien ten przebieg odmierzać 

lub gdy jest konieczna wymiana elementu pojazdu, z którym drogomierz jest nierozerwalnie 

związany. Wymiana drogomierza może nastąpić tylko na drogomierz sprawny i właściwy dla 

danego typu pojazdu. 

Właściciel lub posiadacz pojazdu, pojazdu wolnobieżnego, pojazdu wolnobieżnego 

wchodzącego w skład kolejki turystycznej lub motoroweru, także niezarejestrowanego, który 

dokonał wymiany drogomierza, będzie obowiązany w terminie 14 dni od dnia jego wymiany 

przedstawić pojazd w stacji kontroli pojazdów w celu dokonania odczytu wskazania 

urządzenia.  

Za dokonanie odczytu pobierana będzie opłata stanowiąca przychód przedsiębiorcy 

prowadzącego stację kontroli pojazdów. Jej wysokość nie będzie mogła przekroczyć 100 zł.  

Dokonanie odczytu drogomierza przeprowadzać się będzie po złożeniu diagnoście przez 

właściciela lub posiadacza pojazdu pisemnego oświadczenia o wymianie drogomierza, 

sporządzonego na urzędowym formularzu. Oświadczenie zawierać ma m.in. imię, nazwisko i 

adres składającego oświadczenie, dane identyfikujące pojazd, datę i przyczynę wymiany 

drogomierza oraz klauzulę zastępującą pouczenie o odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

Policja, Inspekcja Transportu Drogowego, Żandarmeria Wojskowa, Straż Graniczna 

oraz Służba Celno-Skarbowa uzyskają uprawnienie do dokonywania odczytu wskazania 

drogomierza pojazdu, pojazdu holowanego i pojazdu przewożonego, wraz z jednostką miary, 

podczas każdorazowej kontroli pojazdu. 

W art. 306a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny objęto kryminalizacją:  

– zmianę wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego,  
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– ingerencję w prawidłowość pomiaru drogomierza pojazdu mechanicznego,  

–  zlecenie innej osobie zmiany wskazań drogomierza lub ingerencji w prawidłowość jego 

pomiaru. 

Przestępstwa te będą zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 3 lat, a w 

przypadkach mniejszej wagi, grzywną, karą ograniczenia wolności albo pozbawienia 

wolności do lat 2. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 78. posiedzeniu w dniu 15 marca br. pochodziła z 

przedłożenia rządowego (druk sejmowy nr 2878, wpłynął do Marszałka Sejmu w dniu 24 

września 2018 r.). Projekt ustawy skierowany został do I czytania na posiedzeniu Sejmu, a 

następnie do Komisji Infrastruktury, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Nadzwyczajnej 

do spraw zmian w kodyfikacjach.  

Posłowie odrzucili 2 poprawki zgłoszone do projektu w II czytaniu. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 417 posłów, przy 3 głosach przeciw i 2 wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi  

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych, należy jednak zwrócić uwagę na jeden jej 

aspekt, który może się okazać źródłem wątpliwości interpretacyjnych, a w praktyce utrudnić 

osiągnięcie celu w postaci ukrócenia procederu polegającego na sprzedaży pojazdów 

mechanicznych z zaniżonym przebiegiem drogomierza, oraz na oferowaniu usług zaniżania 

wskazań tego urządzenia. 

Opiniowana ustawa oparta jest na dwóch założeniach. Pierwsze założenie, to opisana w 

art. 81a i art. 81b Prawa o ruchu drogowym procedura, dopuszczająca wymianę 

drogomierza tylko wówczas, gdy drogomierz nie odmierza przebiegu pojazdu w sytuacji, w 

której ze względu na jego przeznaczenie, powinien ten przebieg odmierzać lub gdy jest 

konieczna wymiana elementu nierozerwalnie związanego z drogomierzem. 

Drugie założenie, to typizacja w art. 306a Kodeksu karnego przestępstwa polegającego 

na zmianie wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego, ingerencji w prawidłowość 

pomiaru drogomierza pojazdu mechanicznego lub zleceniu takich działań innej osobie. 
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Złamanie zakazu wymiany drogomierza wbrew zasadom określonym w Prawie o ruchu 

drogowym nie zostało zabezpieczone karą administracyjną. Składane przez posiadacza 

pojazdu na urzędowym formularzu oświadczenie o wymianie drogomierza, zawiera co 

prawda klauzulę o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, możliwa 

jest jednak sytuacja, w której do wymiany drogomierza dojdzie wbrew przepisom ustawy, a 

więc bez urzędowego oświadczenia. 

Art. 306a Kodeksu karnego penalizuje z kolei zachowanie polegające na zmianie 

wskazań drogomierza pojazdu mechanicznego oraz ingerencji w prawidłowość pomiaru 

drogomierza.  

Literalna wykładnia analizowanych przepisów może prowadzić do wniosku, że 

wymiana drogomierza na nowe urządzenie nie jest objęta dyspozycją art. 306a, ponieważ nie 

jest zmianą wskazań drogomierza ani ingerencją w prawidłowość jego pomiaru. W takiej 

sytuacji wymiana licznika przebiegu pojazdu będzie mogła być kwalifikowana jedynie jako 

wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń, zagrożone karą grzywny do 3000 złotych albo 

karą nagany. 

Należy pamiętać, że przepis karny powinien się charakteryzować szczególną precyzją i 

nie można go interpretować rozszerzająco. 
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