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Data wpływu .(J...u 1.~ .. .i::t ... ~,:a.~ .. 

W odpowiedzi na Państwa pismo z 10 lipca 2014 r. (wpłynęło 14 lipca br.) 

EK-020-1038/14 w sprawie wydania opinii o projekcie ustawy o zmianie ustawy -

Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw druk sejmowy 2586, uprzejmie 

informuję, że Związek Powiatów Polskich 

pozytywnie opiniuje przedłożony projekt. 

Treść tej propozycji zmian w Kodeksie karnym była też przedmiotem prac 

Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, która wydała pozytywną 

opinię w sprawie projektu ustawy. 

Jednocześnie wnosimy o uzupełnienie projektu o przepisy, które usuną 

wątpliwości prawne w zakresie stosowania art. 12 ustawy o kierujących pojazdami 

oraz art. 42 Kodeku karnego. 

Do ustawy o kierujących pojazdami został wprowadzony przepis, zgodnie 

z którym prawo jazdy nie może być wydane osobie w stosunku do której został 

orzeczony prawomocnym wyrokiem sądu zakaz prowadzenia pojazdów 

mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu, ze wskazaniem, 

że przepis ten stosuje się także wobec osoby ubiegającej się o wydanie prawa 

jazdy kategorii: 

1) B1 lub B - w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów 

mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy 

kategorii AM, A1, A2 lub A; 

2) AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D - w okresie obowiązywania zakazu 

prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie 

w zakresie prawa jazdy kategorii B; 

3) B+E, CHE, C+E, D1+E lub D+E - w okresie obowiązywania zakazu 

prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie 

w zakresie prawa jazdy kategorii B lub odpowiednio kategorii C1, C, 01 

lub D. 



Aby wykonać wyrok sądu karnego osoba musi zwrócić swoje prawo jazdy. W tym miejscu należy 

podkreślić, że na jednym dokumencie prawa jazdy figurują wszystkie kategorie jakie dana osoba posiada. 

Problem pojawia się w przypadku gdy dana osoba przed wydaniem wyroku posiadała 

już uprawnienia w więcej niż jednej kategorii prawa jazdy (np. B i D), a sąd orzeka zakaz prowadzenia 

pojazdów jednej kategorii (np. kategorii B). W takiej sytuacji klient urzędu, któremu sąd zakazał 

prowadzenia pojazdów kategorii B zwraca staroście dokument prawa jazdy, z którego wynika posiadanie 

uprawnień do prowadzenia pojazdów różnych kategorii, a następnie występuje do starosty o wydanie 

dokumentu prawa jazdy, w zakresie uprawnień które posiadał obok uprawnień z kategoriiB-wpodanym 

przypadku kategorii D. 

Problem prawny sprowadza się do odpowiedzi na pytanie czy przez "wydanie prawa jazdy" 

należy rozumieć wydanie dokumentu czy też wydanie uprawnienia do kierowania pojazdami, którego 
nośnikiem jest dokument prawa jazdy. Jeżeli przyjmiemy interpretację pierwszą, to w opisanym wyżej 

przypadku strona nie otrzyma dokumentu prawa jazdy kategorii D, jeżeli drugą wówczas strona otrzyma 

dokument prawa jazdy kategorii D. Całą sprawę dodatkowo komplikuje fakt, że niektóre sądy karne 

już po wejściu w życie ustawy o kierujących pojazdami wydają orzeczenia typu - "zakaz prowadzenia 

wszelkich pojazdów, z wyłączaniem pojazdów kategorii D". 

Sądy administracyjne w podobnych sprawach również przyjmują dwie różne interpretacje. 

Przykładowo: W uzasadnieniu do wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu 

z 5 marca 2014 r. sygn. III SA/Wr 883/13 wskazano, że "Wykładnia celowościowa art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy 

o kierujących pojazdami pozwala twierdzić, że na podstawie tego przepisu starosta jest zobligowany 

do niewydawania prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, C1, C, D1 lub D w czasie trwania zakazu 

prowadzenia pojazdów mechanicznych obejmującego uprawnienie w zakresie prawa jazdy kategorii B, 

przy czym zakaz ten odnosi się nie tylko do kierowców ubiegających się po raz pierwszy o prawo jazdy 

danej kategorii (innego niż kategoria B), w czasie trwania zakazu, ale dotyczy również kierowców 

posiadających już takie uprawnienia - przez wstrzymanie możliwości ich wykonywania na czas trwania 

zakazu sądowego, orzeczonego co do pojazdów objętych prawem jazdy kategorii B." 

Sąd powołał się na wyroki: Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 

2 lipca 2013 r., III SA/Po 834/13; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 

11 września 2013 r., 11 SA/Rz 530/13; Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie z dnia 

8 października 2013 r., 11 SA/01754/13 i z dnia 26 listopada 2013 r., 11 SA/01845/13. 

Dalej w uzasadnieniu Sąd wskazał, że "Podzielając w pełni ten kierunek orzecznictwa sądów 

administracyjnych, należy zauważyć, że inne rozumienie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy o kierujących 

pojazdami doprowadziłoby do sytuacji, w której osoby nieposiadające w dacie orzeczonego zakazu 

prowadzenia pojazdów mechanicznych kategorii B prawa jazdy innej kategorii, nie mogłyby się ubiegać 

o wydanie prawa jazdy i kierować pojazdami np. kategorii C, D, gdy tymczasem osoby posiadające 

już takie uprawnienia w dacie orzeczonego zakazu mogłyby je swobodnie wykonywać. Oznaczałoby 

to nierówne traktowanie sprawców, wobec których orzeczono sądownie taki sam zakaz, ale -

co najważniejsze - byłoby to sprzeczne z celem przyjętych rozwiązań prawnych, jakim jest 

niedopuszczanie do ruchu drogowego osób, które swoim postępowaniem, przez prowadzenie pojazdu 

w stanie nietrzeźwości, zagroziły bezpieczeństwu w komunikacji. Nie do zaakceptowania jest sytuacja, 

w której osoba z orzeczonym sądownie zakazem prowadzenia pojazdów objętych prawem jazdy 

kategorii B mogłaby - w okresie obowiązania zakazu - wciąż korzystać z innych uprawnień 

do prowadzenia pojazdów i nadal stwarzać (niekiedy wręcz większe) zagrożenie w ruchu przez 

prowadzenie innych pojazdów (nj). autobusu- prawo jazdy kat. D) w stanie nietrzeźwości. 



Fakt, że przed wyrokiem sądu karnego skarżący legitymował się prawem jazdy obejmującym kat. 

A, B, C, D, B+E, C+E, D+E, zaś Sąd Rejonowy w D. prawomocnym wyrokiem z dnia[ ... ] maja 2013 r.([ ... ]) 

odebrał mu je tylko częściowo, tzn. zakazał prowadzenia pojazdów mechanicznych w zakresie kat. B, 

nie oznacza, że w trakcie obowiązywania tego zakazu, skarżący może prowadzić pojazdy mechaniczne 

objęte pozostałymi kategoriami. Taka działalność jest bowiem objęta zakazem wprowadzonym 

w unormowaniach art. 12 ustawy o kierujących pojazdami, dlatego też sąd karny nie musiał orzekać 

o zakazie prowadz<:!nia pojazdów mechanicznych w zakresie kat. A, C, D, C+D, D+E." 

Zupełnie odmienną interpretację przyjął przykładowo Wojewódzki Sąd Administracyjny . 

w Olsztynie w wyroku z 24 czerwca 2014 r. sygn. 11 SA/Ol 245/14. W uzasadnieniu wskazano, że "Skoro 

w prawomocnym wyroku sąd karny orzekł tylko o zakazie kierowania pojazdami mechanicznymi 

w zakresie kategorii B, a skarżący posiadał inne, wcześniej nabyte uprawnienia do kierowania pojazdami, 

to tym samym skarżącemu powinno zostać zwrócone prawo jazdy w zakresie tych innych (poza B) 

kategorii. W przeciwnym wypadku doszłoby do niedopuszczalnej zmiany przez organ administracji 

publicznej prawomocnego wyroku sądowego. Reasumując wskazać należy, że prawidłowa wykładnia 

art. 12 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami prowadzi do wniosku, iż w przypadku zastosowania przez 

sąd powszechny art. 42 § 1 lub § 2 k.k. i orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych jedynie 

określonego rodzaju, organ administracji publicznej jest zobowiązany wydać (zwrócić) osobie, wobec 

której orzeczono taki zakaz, prawo jazdy kategorii, której ten zakaz nie obejmuje, jeżeli je ona posiadała. 

Odmienna interpretacja analizowanego przepisu prowadziłaby do niewykonalności wyroków sądu 

powszechnego. Gdyby wolą ustawodawcy było uniemożliwienie takim osobom zwrotu prawa jazdy 

w tym zakresie, wówczas dokonałby on stosownych zmian w kodeksie karnym, czego nie uczynił 

uchwalając ustawę o kierujących pojazdami.". 

Sprawę tę sygnalizowaliśmy stronie rządowej w piśmie z 30 lipca 2013 r. kierowanym do Ministra 

Infrastruktury. W odpowiedzi Ministerstwo Infrastruktury udzieliło odpowiedzi, że dostrzega potrzebę 

ujednolicenia przepisów Kodeksu karnego a wniosek w tej sprawie miał zostać przekazany 

do Ministerstwa Sprawiedliwości. Do dnia dzisiejszego jednak prace legislacyjne w tym zakresie 

nie zostały podjęte. 

Wprowadzenie zmiany o jaką wnioskujemy, pozostaje w związku z przedmiotem regulacji 

objętym nowelizacją, gdyż dotyczy uprawnień do kierowania pojazdami osób, w stosunku do których sąd 

orzekł o zakazie kierowania pojazdami (w większości będą to osoby, które prowadziły pojazd będąc pod 

wpływem alkoholu). 
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