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Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
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ustawy 

 

 - o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz 
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W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności 

proponowanych regulacji z prawem Unii Europejskiej. 

Ponadto uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w 
tej sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister 
Sprawiedliwości. 

 

Z poważaniem 

 

(-) Donald Tusk 

 
 



Projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw1) 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, 

z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 42 § 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż lat 3, zakaz prowadzenia wszelkich 

pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia 

przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka 

odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177. 

§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze 

w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca 

w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest 

śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia 

przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2, był w stanie nietrzeźwości 

lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że 

zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.”; 

2) w art. 43 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz zakazy 

i nakaz wymienione w art. 39 pkt 2, 2d i 2e orzeka się w latach, od roku do lat 10, 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, ustawę 

z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym i ustawę z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami. 

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, 
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, 
z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, 
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, 
Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. 
Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, 
Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, 
Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, 
Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, 
poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, 
poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, 
Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 129, poz. 734, Nr 133, poz. 767, 
Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. 
poz. 611, z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 538. 
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zakazy oraz obowiązek wymienione w art. 39 pkt 2a, 2b i 3 orzeka się w latach, od roku 

do lat 15, zakaz wymieniony w art. 39 pkt 2c orzeka się w latach, od lat 2 do 6.”; 

3) w art. 47: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub 

zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć 

człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub 

rozstrój zdrowia sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.”, 

b) po § 2 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 173, 174, 

177 lub w art. 355, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 

środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka nawiązkę 

w wysokości co najmniej 10.000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w razie jego 

śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa, nawiązkę na rzecz 

osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa 

znacznemu pogorszeniu. Jeśli ustalenie takiej osoby nie jest możliwe, sąd orzeka 

nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej.”; 

4) w art. 49 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, 179 lub 

art. 180, sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co 

najmniej 5.000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone 

w art. 178a § 4 co najmniej 10.000 złotych, do wysokości określonej w § 1.”; 

5) po art. 180 dodaje się art. 180a w brzmieniu: 

„Art. 180a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu 

prowadzi pojazd mechaniczny, pomimo cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów 

na mocy decyzji właściwego organu, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 

do lat 2.”.  
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Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, 

poz. 557, z późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 197 po § 1 dodaje się §1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Jeżeli sposób podania wyroku do publicznej wiadomości nie został 

określony w wyroku, sąd może orzec o podaniu wyroku do publicznej wiadomości przez 

umieszczenie odpisu z wyroku lub wyciągu z wyroku, ze wzmianką dotyczącą 

prawomocności, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej sądu.”; 

2) w art. 206 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Przepisy § 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie do wykonania orzeczenia 

o świadczeniu pieniężnym na rzecz Skarbu Państwa lub Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, o nawiązce na rzecz Skarbu Państwa 

oraz o przepadku, jeżeli jego przedmiotem jest kwota pieniężna, z tym że okres 

rozłożenia na raty tych należności nie może przekroczyć 1 roku.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.4)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 po pkt 83 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 84 i 85 w brzmieniu: 

„84) blokada alkoholowa – urządzenie techniczne blokujące działanie silnika pojazdu 

silnikowego i pojazdu szynowego w przypadku, gdy poziom alkoholu 

w wydychanym przez kierującego powietrzu wynosi co najmniej 0,1 mg alkoholu 

w 1 dm3; 

85) kalibracja blokady alkoholowej – ogół czynności służących wzorcowaniu blokady 

alkoholowej oraz regulacji tego urządzenia w sposób umożliwiający spełnienie 

wymagań, o których mowa w art. 2 pkt 84.”; 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, 

z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, 
poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. 
Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, 
Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, 
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 
i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, 
poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, 
poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, 
poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 908, 
z 2013 r. poz. 628 i 1247 oraz z 2014 r. poz. 287 i 619.  

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1448, z 2013 r. 
poz. 700, 991, 1446 i 1611 oraz z 2014 r. poz. 312, 486, 529 i 768.  
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2) w art. 38 po pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4a i 4b w brzmieniu: 

„4a) zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym z wynikiem 

pozytywnym, w zakresie wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową, 

w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 5 stycznia 

2011 r. o kierujących pojazdami; 

4b) aktualny dokument potwierdzający kalibrację blokady alkoholowej, wystawiony 

przez producenta urządzenia lub jego upoważnionego przedstawiciela.”; 

3) w art. 81:  

a) w ust. 11 po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu: 

„10) wyposażony w blokadę alkoholową.”, 

b) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu: 

„12a. Badanie techniczne pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową 

przeprowadza się po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego kalibrację 

blokady alkoholowej, wystawionego przez producenta urządzenia lub jego 

upoważnionego przedstawiciela.”, 

c) po ust. 16 dodaje się ust. 17 w brzmieniu: 

„17. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, 

wymagania funkcjonalne, wymogi techniczne oraz częstotliwość kalibracji 

blokady alkoholowej, uwzględniając dostępność rynkową takich urządzeń 

oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego.”; 

4) w art. 130a w ust. 1 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 

w brzmieniu: 

„6) kierowania nim przez osobę nieposiadającą uprawnienia do kierowania pojazdami 

albo której zatrzymano prawo jazdy i nie ma możliwości zabezpieczenia pojazdu 

poprzez przekazanie go osobie znajdującej się w nim i posiadającej uprawnienie do 

kierowania tym pojazdem, z zastrzeżeniem art. 135 ust. 3.”; 

5) w art. 135:  

a) w ust. 1: 

– w pkt 1: 

– – lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) gdy wobec kierującego pojazdem orzeczono zakaz prowadzenia 

pojazdów lub wydano decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania 

pojazdami,”, 
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– – lit. h otrzymuje brzmienie: 

„h) przekroczenia przez kierującego pojazdem, w okresie 1 roku od dnia 

wydania po raz pierwszy prawa jazdy, liczby 20 punktów za 

naruszenie przepisów ruchu drogowego lub popełnienia, w okresie 

dwóch lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy, wykroczeń, 

o których mowa w art. 140 ust. 1 pkt 3a lit. a, lub przestępstwa 

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,”, 

– – po lit. h średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. i w brzmieniu: 

„i) stwierdzenia prowadzenia pojazdu niewyposażonego w blokadę 

alkoholową w przypadku, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7 

ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, lub braku 

dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 4a lub 4b.”, 

– po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu 

polegającego na: 

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną 

o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym lub 

b) przewożeniu osób w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określoną 

w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) lub wynikającą 

z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego 

rejestracji; przepis nie dotyczy przewozu osób pojazdem komunikacji 

miejskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. 

o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, 

Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423), o ile w pojeździe 

przewidziane są miejsca stojące;”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 1a lit. b nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych 

osób w sposób, o którym mowa w tym przepisie, nie przekracza: 

1)  5 – w przypadku przewożenia ich autobusem; 

2)  2 – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym lub samochodem 

ciężarowym; 

3)  2 – w przypadku przewożenia ich w przyczepie ciągniętej przez ciągnik 

rolniczy lub pojazd wolnobieżny. 
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1b. Kierujący, o którym mowa w art. 136 ust. 1a, jest zobowiązany podać 

organowi kontroli ruchu drogowego adres do doręczeń. W przypadku niewskazania 

adresu do doręczeń stosuje się art. 40 § 4 i 5 Kodeksu postępowania 

administracyjnego, o czym poucza się kierującego.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu: 

„3. Pokwitowanie zatrzymania prawa jazdy z przyczyn, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1a, uprawnia do kierowania pojazdem w okresie 24 godzin od chwili 

zatrzymania, a w przypadku, o którym mowa w art. 136 ust. 1a – w okresie 

72 godzin. 

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. i, w zakresie braku 

dokumentu, o którym mowa w art. 38 pkt 4a lub 4b, starosta wydaje zatrzymane 

prawo jazdy po przedstawieniu dokumentu.”; 

6) w art. 136 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Jeżeli prawo jazdy jest wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska 

i kierujący pojazdem nie ma miejsca zamieszkania na jej terytorium, prawo jazdy 

przekazuje się niezwłocznie staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia. 

1b. Prawo jazdy zatrzymane na podstawie ust. 1a starosta niezwłocznie przekazuje 

do właściwego organu państwa, w którym prawo jazdy było wydane.”; 

7) w art. 140 w ust. 1 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) popełnienia przez kierującego pojazdem silnikowym lub motorowerem, w okresie 

dwóch lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy: 

a) trzech wykroczeń określonych w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 

wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.5)) w art. 86 § 1 lub 2, 

art. 87 § 1, art. 98 lub art. 92a w przypadku przekroczenia dopuszczalnej 

prędkości o ponad 30km/h, 

b) przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 

– decyzja o cofnięciu uprawnienia jest wydawana na wniosek komendanta 

wojewódzkiego Policji.”. 

                                                 
5) Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. poz. 829, 1247, 1446 i 1567 oraz z 2014 r. 

poz. 498 i 659.  
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Art. 4. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 600) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 13 w ust. 5 po pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 

w brzmieniu: 

„7) ograniczenia uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym 

w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.”; 

2) w art. 102: 

a) w ust. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu: 

„4) kierujący pojazdem jedzie z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej 

niż 50 km/h w obszarze zabudowanym; 

5) kierujący pojazdem silnikowym lub motorowerem przewozi osoby w liczbie 

przekraczającej liczbę miejsc określoną w dowodzie rejestracyjnym 

(pozwoleniu czasowym) lub wynikającą z konstrukcyjnego przeznaczenia 

pojazdu niepodlegającego rejestracji; przepis nie dotyczy przewożenia osób 

autobusem komunikacji miejskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 

2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 5, poz. 13, 

Nr 228, poz. 1368 oraz z 2014 r. poz. 423), o ile w pojeździe przewidziane są 

miejsca stojące.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1e w brzmieniu: 

„1a. Przepisu ust. 1 pkt 5 nie stosuje się, jeżeli liczba przewożonych osób 

w sposób, o którym mowa w tym przepisie, nie przekracza: 

1) 5 – w przypadku przewożenia ich autobusem; 

2) 2 – w przypadku przewożenia ich samochodem osobowym lub samochodem 

ciężarowym; 

3) 2 – w przypadku przewożenia ich w przyczepie ciągniętej przez ciągnik 

rolniczy lub pojazd wolnobieżny. 

1b. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekazuje staroście 

informacje w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 4 i 5, będące podstawą 

wydania decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy. 

1c. Starosta wydaje decyzję, o której mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, na okres 

3 miesięcy, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności oraz zobowiązując 

kierującego do zwrotu prawa jazdy, jeżeli dokument ten nie został zatrzymany 



– 8 – 

w trybie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym.  

1d. Jeżeli osoba kierowała pojazdem pomimo zatrzymania jej prawa jazdy na 

podstawie ust. 1 pkt 4 lub 5 albo art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, okres, o którym mowa w ust. 1c, zostaje 

przedłużony z mocy ustawy do 6 miesięcy. 

1e. Okres, o którym mowa w ust. 1c i 1d, oblicza się na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, 

przy czym dla ustalenia początku okresu jest właściwa data zwrotu dokumentu do 

organu właściwego w sprawach wydawania dokumentów stwierdzających 

uprawnienia do kierowania pojazdami, a w przypadku zatrzymania prawa jazdy 

w trybie art. 135 ust. 1 pkt. 1a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym – data tej czynności. Jeżeli w chwili wydawania decyzji, o której mowa 

w ust. 1 pkt 4 lub 5, prawo jazdy było już w posiadaniu starosty z innego tytułu, 

okres zatrzymania prawa jazdy liczy się od dnia wydania tej decyzji.”, 

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Jeżeli sprawa o naruszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lub 5, została 

skierowana do rozpoznania przez sąd lub organ orzekający o sprawie 

w postępowaniu dyscyplinarnym i nie zakończyła się prawomocnym 

rozstrzygnięciem w okresie 3 miesięcy od dnia zatrzymania dokumentu, 

a w przypadku, o którym mowa w ust. 1d – w okresie 6 miesięcy, podlega on 

zwrotowi.”; 

3) w art. 103: 

a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

„5) kierowania pojazdem w okresie, o którym mowa w art. 102 ust. 1d; 

6) stwierdzenia na podstawie prawomocnego mandatu karnego, wyroku 

sądowego lub orzeczenia organu orzekającego w sprawie o naruszenie 

w postępowaniu dyscyplinarnym, że osoba nie przestrzega ograniczenia, 

o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7.”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Administrator centralnej ewidencji kierowców przekazuje staroście 

informacje w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5, będące podstawą 

decyzji administracyjnej o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami.”, 
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c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w ust. 1 

pkt 2, 3 i 5.”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Decyzję administracyjną o cofnięciu lub przywróceniu uprawnień do 

kierowania pojazdami osobom, o których mowa w art. 10 ust. 3, wydaje marszałek 

województwa mazowieckiego.”, 

e) po ust. 6 dodaje się ust. 7 i 8 w brzmieniu: 

„7. Wydając decyzję o przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami po 

ustaniu przyczyny, o której mowa w ust. 1 pkt 4, związanej z prowadzeniem 

pojazdu w stanie nietrzeźwości, lub w ust. 1 pkt 6, starosta wpisuje do prawa jazdy 

na okres 3 lat informację o ograniczeniu, o którym mowa w art. 13 ust. 5 pkt 7. 

Wpis jest dokonywany z urzędu, w formie wymiany prawa jazdy, po dokonaniu 

przez osobę ubiegającą się o przywrócenie uprawnienia opłaty, o której mowa 

w art. 10 ust. 1, oraz opłaty ewidencyjnej. 

8. Decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 6, jest wydawana na okres 

12 miesięcy.”; 

4) art. 104 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 104. Osoba, w stosunku do której została wydana decyzja o cofnięciu 

uprawnienia do kierowania pojazdami, odpowiednio w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2, 3 lub 

5, może uzyskać uprawnienie do kierowania pojazdami po ponownym spełnieniu 

wszystkich wymagań stawianych osobie po raz pierwszy ubiegającej się o uprawnienie 

do kierowania pojazdem.”; 

5) w art. 139 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) art. 13 ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 ust. 2 pkt 4, art. 44 ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, 

art. 67 ust. 2 pkt 2, art. 82 ust. 1 pkt 4 lit. c, art. 91–95, art. 98, art. 99 ust. 1 pkt 3 

lit. c, pkt 4, ust. 2 pkt 1 lit. b, oraz ust. 3, art. 100, art. 101, art. 102 ust. 1 pkt 2 

w zakresie kursu reedukacyjnego, o którym mowa w art. 99 ust. 1 pkt 4 oraz 

art. 103 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, art. 105 ust. 1 i 2, art. 112 ust. 1 pkt 1 lit. b, 

art. 124 ust. 7 i ust. 10 pkt 2, art. 125 pkt 10 lit. c–f i lit. g w zakresie art. 114 ust. 1 

pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, pkt 13 

oraz pkt 16 w zakresie art. 140 ust. 1 pkt 3, pkt 3a i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 
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20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, oraz art. 136 ust. 1–3, które 

wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 2016 r.”. 

Art. 5. 1. Do dnia 3 stycznia 2016 r.: 

1) podmiot, który wydał prawomocne rozstrzygnięcie za naruszenie, o którym mowa 

w art. 102 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy wymienionej w art. 4, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, niezwłocznie powiadamia o tym starostę właściwego ze względu na 

miejsce zamieszkania kierującego pojazdem; 

2) podstawą wydania decyzji, o której mowa w art. 102 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz art. 103 ust. 1 

pkt 5 ustawy wymienionej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jest 

informacja o zatrzymaniu prawa jazdy na podstawie art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy 

wymienionej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;  

3) organ kontroli ruchu drogowego, który stwierdził kierowanie pojazdem 

w okolicznościach, o których mowa w art. 102 ust. 1d albo art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy 

wymienionej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, niezwłocznie 

powiadamia o tym starostę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kierującego 

pojazdem; 

4) starosta niezwłocznie przekazuje do centralnej ewidencji kierowców informację 

o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w art. 102 ust. 1d ustawy wymienionej 

w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;  

5) starosta wydaje decyzję administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy lub pozwolenia na 

kierowanie tramwajem w przypadku przekroczenia liczby 24 punktów za naruszenie 

przepisów ruchu drogowego otrzymanych na podstawie art. 130 ust. 1 ustawy 

wymienionej w art. 3; 

6) w stosunku do osoby, której cofnięto uprawnienie do kierowania pojazdami w trybie 

art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy wymienionej w art. 3, stosuje się art. 104 ustawy 

wymienionej w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do organu Policji prowadzącego 

ewidencję, o której mowa w art. 130 ust. 1 ustawy wymienionej w art. 3. 

Art. 6. Art. 99 ust. 1 pkt 5 oraz art. 100, art. 101, art. 102 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, w zakresie kursu reedukacyjnego, o którym 

mowa w art. 99 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, 
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wchodzą w życie z dniem wejścia w życie ustawy z dnia … o zmianie ustawy – Kodeks 

karny oraz niektórych innych ustaw. 

Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem 

art. 4 pkt 2 lit. b, w zakresie dotyczącym art. 102 ust. 1b ustawy wymienionej w art. 4, oraz 

art. 4 pkt 3 lit. b, które wchodzą w życie z dniem 4 stycznia 2016 r. 
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UZASADNIENIE 

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw odpowiada na 

potrzebę bardziej zdecydowanego i efektywnego działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym, w szczególności wyeliminowania zjawiska prowadzenia pojazdów 

mechanicznych w stanie nietrzeźwości.  

Liczba prowadzących pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, pomimo licznych działań, 

zarówno o charakterze prawnym, jak i pozaprawnym, wciąż utrzymuje się na wysokim 

poziomie, stwarzając poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa komunikacji. Znacząca liczba 

wypadków drogowych wskazuje na fakt, że chociaż w Polsce od kilku lat odnotowywany jest 

spadek liczby ofiar śmiertelnych wypadków drogowych, to niezbędne jest poszukiwanie 

nowych rozwiązań oraz ulepszanie obowiązujących instrumentów prawnych w celu dalszej 

poprawy stanu bezpieczeństwa na polskich drogach. Jakkolwiek nieznaczny spadek 

nietrzeźwych kierowców w ostatnich latach, szczególnie w kontekście znacznie 

intensywniejszych wysiłków Policji w zakresie kontroli trzeźwości kierowców, daje nadzieję 

na odwrócenie negatywnego zjawiska, to jego skala i związane z tym niebezpieczeństwo 

wymagają bardziej stanowczej reakcji państwa.  

Statystyki ukazujące strukturę kar orzekanych za przestępstwa przeciw bezpieczeństwu w 

komunikacji popełniane w stanie nietrzeźwości unaoczniają niepokojące zjawisko polegające 

na coraz częstszych przypadkach powtórnego prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości, 

co stanowi czyn zabroniony z art. 178a § 4 Kodeksu karnego. W roku 2012 skazano 12 527 

osób, podczas gry rok wcześniej 10 039. W porównaniu z ogólną liczbą pijanych kierowców 

liczby te sugerują, że reakcja karna jest niewystarczająco skuteczna. Oczywiście w dużej 

mierze jest to wyraz szerszego problemu związanego ze strukturą kar polskiego systemu, w 

którym dominującą reakcją karną jest pozbawienie wolności z warunkowym zawieszeniem. 

Tym niemniej wydaje się, że istnieje potrzeba efektywniejszej reakcji karnej na opisane 

wyżej zachowania. Dlatego projektodawca kładzie nacisk na te elementy reakcji karnej, które 

mogą stanowić większą dolegliwość dla sprawcy. 

W związku z powyższym odpowiednie wydaje się rozwiązanie mające na celu zwiększenie 

dolegliwości związanych m.in. z długością środka karnego, polegającego na zakazie 

prowadzenia pojazdów czy też obowiązkiem zapłaty nawiązki. W przekonaniu 

projektodawcy reakcja polegająca na zwiększaniu surowości sankcji karnej poprzez 
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zaostrzenie granic wymiaru kary nie stanowi bowiem efektywnego i uzasadnionego 

rozwiązania, toteż kierunek zmian powinien być związany z alternatywnymi koncepcjami.  

Intencją podjętych prac jest zatem, aby w przypadku spełnienia przesłanek wymienionych 

w art. 42 § 2 Kodeksu karnego, tj. jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa 

przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka 

odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177 

Kodeksu karnego, sąd orzekał środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich 

pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres od lat 3 do lat 15. Ustawowa długość 

środka karnego, o którym mowa w art. 39 pkt 3 Kodeksu karnego, uległaby zatem 

zwiększeniu do 15 lat, przy czym zachowana zostałaby dolna granica jednego roku. 

Minimalna granica 3 lat stanowiłaby zatem swego rodzaju lex specialis obejmujące 

przesłanki wymienione w art. 42 § 2 Kodeksu karnego. Tym samym zostanie zwiększona 

dolegliwość dla prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości, przy zachowaniu dolnej 

granicy dla sprawców wypadków będących w stanie trzeźwości, gdzie ocena społecznej 

szkodliwości wydaje się kształtować niżej.  

Ponadto proponuje się odpowiednią zmianę w art. 42 § 3 Kodeksu karnego, który miałby 

obejmować także przypadki ponownego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości (tzw. 

quasi-recydywa z art. 178a § 4 Kodeksu karnego). W obecnym brzmieniu art. 42 § 3 Kodeksu 

karnego, jeśli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 Kodeksu 

karnego, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, 

albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 

Kodeksu karnego, był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub 

zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, chyba że 

zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.  

Proponuje się zatem, aby reżimowi temu poddano również kierowców prowadzących pojazd 

w stanie nietrzeźwości, pomimo uprzedniego skazania za prowadzenie pojazdu 

mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo za 

przestępstwo określone w art. 173, art. 174, art. 177 lub art. 355 § 2 Kodeksu karnego 

popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Chodzi tu zatem 

o realizację znamion czynu zabronionego opisanego w art. 178a § 4 Kodeksu karnego. 

Kategorię tę uzupełniają sprawcy, którzy prowadzą pojazd mechaniczny w stanie 

nietrzeźwości w okresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. 
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W ocenie projektodawcy zmiany związane z zaostrzeniem reakcji karnej wobec kierowców 

prowadzących pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości powinny również dotknąć środka 

karnego w postaci nawiązki i świadczenia pieniężnego. Instytucje te stanowić mogą bowiem 

z jednej strony możliwość swoistego wynagrodzenia strat pokrzywdzonemu, a z drugiej 

stanowią pewną namacalną dolegliwość dla sprawcy.  

Proponuje się zatem wprowadzenie obowiązku orzekania przez sąd świadczenia pieniężnego 

w minimalnej kwocie 5 tysięcy złotych (w przypadku skazanego po raz pierwszy za 

przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego) lub 10 tysięcy złotych (w przypadku tzw. quasi- 

-recydywistów), a także nawiązki w wysokości co najmniej 10 tysięcy złotych wobec 

sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnionych w stanie 

nietrzeźwości. Nawiązka powinna zostać orzeczona na rzecz Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej lub, w przypadku spowodowania wypadku 

w stanie nietrzeźwości, na rzecz pokrzywdzonego lub – w razie jego śmieci – na rzecz osoby 

najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci pokrzywdzonego uległa znacznemu 

pogorszeniu. Szersze ujęcie katalogu osób najbliższych w opisywanej sytuacji śmierci 

pokrzywdzonego nieproporcjonalnie zwiększyłoby obowiązki naprawcze skazanego. Ten 

sposób ujęcia instytucji nawiązki koresponduje z przedstawionym przez Komisję 

Kodyfikacyjną Prawa Karnego projektem reformy Kodeksu karnego, który stał się podstawą 

przygotowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości i skierowanego w dniu 18 kwietnia 

2014 r. pod obrady Rady Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw.  

W związku z bardziej dolegliwym ujęciem środka w postaci świadczenia pieniężnego 

proponuje się rozszerzenie zakresu art. 206 k.k.w. w taki sposób, by świadczenie pieniężne 

zostało objęte możliwością rozłożenia na raty i egzekucją, zgodnie z treścią art. 206 § 1 i 2 

k.k.w. Umożliwi to wykonanie świadczenia pieniężnego w sytuacji, w której jednorazowa 

zapłata przerasta możliwości finansowe skazanego.  

Ponadto projekt zakłada wprowadzenie nowego typu czynu zabronionego, polegającego na 

prowadzeniu pojazdów mechanicznych bez wymaganych uprawnień, które zostały uprzednio 

utracone np. w związku z orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia 

pojazdów lub w związku z ponownym przekroczeniem liczby 24 punktów karnych. 

Przepisem dającym możliwość ścigania sprawców niestosujących się do orzeczonego środka 

karnego jest wprawdzie art. 244, zgodnie z którym „kto nie stosuje się do orzeczonego przez 



– 4 – 

sąd zakazu (…) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Przepis ten nie obejmuje 

jednak w żaden sposób osób, które prowadziły bez uprawnień pojazd po upływie okresu, na 

który orzeczono środek karny. Jednocześnie wydaje się, że poddanie tych osób reżimowi 

wykroczeniowemu stanowi zrównanie ich z osobami, które wprawdzie nie posiadają 

uprawnień, ale jednocześnie nie wykazały się stwarzaniem szczególnego niebezpieczeństwa 

(np. poprzez jazdę pod wpływem alkoholu), co w świetle popełnionego czynu, skutkującego 

np. orzeczeniem przedmiotowego środka karnego czy orzeczeniem lekarskim, nie wydaje się 

uzasadnione. Propozycja dodania art. 180a k.k. odpowiada na ten problem. 

Ponadto projekt zakłada wprowadzenie do Kodeksu karnego wykonawczego możliwości 

podawania wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie stosownej informacji na 

stronie internetowej sądu w Biuletynie Informacji Publicznej w przypadku, w którym sąd nie 

określił w wyroku sposobu podania go do publicznej wiadomości. Potrzeba wprowadzenia 

takiego przepisu wynika z faktu, że możliwość określenia wykonania tego środka karnego 

w taki sposób była dotąd przedmiotem kontrowersji, a z pewnością stanowi ona bardzo 

dogodną formułę jego wykonywania, tym bardziej że biuletyny informacji publicznej są 

prowadzone w formie elektronicznej. 

W projekcie proponuje się również zmiany przepisów mające na celu wprowadzenie 

nieznanego dotąd obowiązku, skierowanego do sprawców skazanych za prowadzenie pojazdu 

w stanie nietrzeźwości, w postaci wyposażenia pojazdu mechanicznego w blokadę 

alkoholową, uniemożliwiającą działanie silnika samochodu w przypadku, gdy poziom 

alkoholu w wydychanym przez kierującego powietrzu przekracza 0,1 mg alkoholu w 1 dm3. 

Skuteczność sankcji blokad alkoholowych w redukcji wskaźnika recydywizmu nietrzeźwych 

kierowców została udowodniona licznymi badaniami naukowymi. Celowość wprowadzenia 

takich rozwiązań jest również sygnalizowana w dokumentach i raportach Unii Europejskiej. 

Obowiązek stosowania blokady alkoholowej jest stosowany w niektórych krajach 

skandynawskich.  

Warunki techniczne, wymogi funkcjonalne oraz częstotliwość kalibracji urządzenia zostaną 

określone w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw transportu. W ramach warunków 

technicznych mogą zostać określone takie kwestie, jak sposób unieruchomienia silnika 

i powiązane z tym wymogi homologacyjne. W ramach wymogów funkcjonalnych zostaną 

określone takie kwestie, jak sposób pobierania próbki od kierowcy, moment pobierania 

próbki, tj. przed pierwszym uruchomieniem silnika, ale np. nie w przypadku chwilowego 
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unieruchomienia silnika na czas np. 5 minut. Częstotliwość kalibracji oznacza okres, po jakim 

urządzenie będzie sprawdzane przez producenta lub upoważnionego przedstawiciela, czy 

wykazuje prawidłową czułość i czy nie uległo rozregulowaniu. Postulowany okres, na jaki 

będzie dokonywana kalibracja, to 12 miesięcy, jednakże doprecyzowanie będzie wskazane w 

rozporządzeniu.  

W związku z charakterem urządzenia istnieje również możliwość poddania tych urządzeń 

kontroli metrologicznej, np. kontroli typu urządzenia lub kontroli pierwotnej polegającej na 

sprawdzeniu poszczególnych urządzeń przed wprowadzeniem ich do obrotu. Wydaje się 

natomiast, ze względu na wprowadzenie obowiązku kalibracji blokad w trakcie ich używania, 

że nie jest konieczne wprowadzenie kontroli metrologicznej wtórnej polegającej na 

okresowym badaniu konkretnych urządzeń już po wprowadzeniu ich do obrotu. Pod 

względem prawnym wprowadzenie kontroli metrologicznej typu i kontroli pierwotnej 

następuje poprzez zmianę rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki 

wydanego na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 – Prawo o miarach. Decyzja, czy jest 

konieczne objęcie kontrolą metrologiczną blokad alkoholowych, będzie podjęta przez 

ministra właściwego do spraw gospodarki na podstawie wniosku ministra właściwego do 

spraw transportu i dokonanej oceny skutków regulacji tego rozporządzenia. Kontrola 

metrologiczna zarówno typu, jak i kontrola pierwotna, jest dokonywana co do zasady na 

koszt producenta urządzeń i przynosi dochody do budżetu państwa, ale musi być poprzedzona 

etapem przygotowań technicznych (np. zakupem odpowiedniego sprzętu) Głównego Urzędu 

Miar do przeprowadzenia kontroli. Decyzja o wprowadzeniu kontroli metrologicznej nie ma 

natomiast bezpośredniego wpływu na kształt projektowanej ustawy, a co najwyżej na kształt 

rozporządzenia określającego zakres badania technicznego.  

Obowiązek prowadzenia pojazdu wyposażonego w blokadę alkoholową będzie dotyczyć 

osób, które po upływie zakazu prowadzenia pojazdu wystąpią z wnioskiem o przywrócenie 

utraconych uprawnień. Starosta, wydając decyzję o ich przywróceniu, będzie jednocześnie 

umieszczał w wydawanym dokumencie informację o ograniczeniu do prowadzenia pojazdów 

wyłącznie wyposażonych w blokadę alkoholową. Obowiązek ten będzie nakładany na okres 3 

lat, a informacja o nim będzie widniała w prawie jazdy w formie kodu (najprawdopodobniej 

będzie to, wzorem niektórych państw, kod 111).  

Dbając jednocześnie o skuteczność projektowanego rozwiązania, projektodawca proponuje 

wprowadzenie do ustawy – Prawo o ruchu drogowym nowej, autonomicznej przyczyny 
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cofnięcia uprawnień do prowadzenia pojazdów, jaką jest stwierdzenie nieprzestrzegania 

ograniczenia w postaci obowiązku wyposażenia pojazdu w blokadę alkoholową. Po cofnięciu 

prawa jazdy na okres 12 miesięcy osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnień będzie 

zobowiązana ponownie na okres 3 lat do korzystania z blokady alkoholowej. 

Podstawą stwierdzenia przez organy kontroli ruchu drogowego realizacji wyżej 

wymienionego obowiązku będzie posiadanie przez kierowcę wydawanego przez diagnostę 

stosownego zaświadczenia, potwierdzającego sprawność techniczną urządzenia. Obowiązek 

przeprowadzenia badania technicznego pojazdu w zakresie wyposażenia w blokadę 

alkoholową ciążyć będzie na kierowcy, którego dotyczy to ograniczenie. Najpierw w ramach 

instytucji badania dodatkowego, a następnie w ramach corocznych badań okresowych. 

Sposób badania pojazdu z blokadą alkoholową w ramach okresowych badań technicznych 

będzie określać rozporządzenie wydane przez ministra właściwego do spraw transportu na 

podstawie art. 81 ust. 15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. 

Należy podkreślić, że ponieważ blokada alkoholowa nie jest nakładana na właściciela 

pojazdu, ale na kierującego pojazdem, brak lub niesprawna blokada alkoholowa, co do 

zasady, nie będzie przeszkodą do wydania zaświadczenia potwierdzającego sprawność 

pojazdu, ale uniemożliwi wydanie zaświadczenia potwierdzającego wyposażenie w blokadę, 

które jest obligatoryjnym dokumentem, który musi posiadać osoba, której dotyczy 

ograniczenie.  

W efekcie wprowadzonych zmian w prawie o ruchu drogowym i ustawie o kierujących 

pojazdami, osoba, która uprzednio była skazana w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie 

nietrzeźwości na środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdu, ubiegając się 

o przywrócenie uprawnień będzie otrzymywała prawo jazdy z ograniczeniem uprawnień do 

prowadzenia pojazdu z blokadą alkoholową. Ograniczenie to będzie obowiązywać przez 

okres 3 lat. Projekt nie określa relacji kierującego pojazdem do właściciela pojazdu, 

pozostawiając te kwestie do uregulowania samym zainteresowanym. Jeśli kierujący, którego 

uprawnienia są ograniczone blokadą alkoholową, chce prowadzić dowolny pojazd, musi 

postarać się o pojazd wyposażony w takie urządzenie. Jeśli kierujący nie będzie przestrzegał 

tego ograniczenia, to czyn taki będzie wypełniał znamiona określone w art. 94 § 1 Kodeksu 

wykroczeń. Jeśli zostanie to stwierdzone, w trakcie kontroli drogowej policjant może ukarać 

osobę kierującą mandatem, a ponadto na podstawie zmienionego art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. i 

Prawa o ruchu drogowym zatrzyma prawo jazdy. W przypadku przyjęcia mandatu przez 
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kierującego, informacja ta wspólnie z zatrzymanym prawem jazdy zostanie przesłana przez 

Policję do starosty, który następnie, na podstawie projektowanego art. 103 ust. 1 pkt 5 ustawy 

o kierujących pojazdami, wyda decyzję o cofnięciu uprawnień. Decyzja ta będzie wydawana 

na okres 12 miesięcy, a następnie, przywracając uprawnienia, starosta ponownie wyda 

decyzję o ograniczeniu uprawnień w postaci obowiązku jazdy z blokadą alkoholową na okres 

kolejnych 3 lat. Jeśli kierujący pojazdem prowadził go w związku z sytuacją pilną, 

wymagającą użycia pojazdu bez blokady alkoholowej i mieszczącą się w ramach kontratypu 

stanu wyższej konieczności zamieszczonego w art. 16 k.w., kierujący może nie przyjąć 

mandatu, a wówczas o ewentualnym ukaraniu będzie decydował sąd karny. Policjant przesyła 

wówczas zatrzymane prawo jazdy wraz z wnioskiem o ukaranie do sądu, który po ukaraniu 

informację o tym przekaże staroście.  

Wykorzystanie reżimu administracyjnego, nie zaś karnego, dla wprowadzenia przepisów o 

zakazie prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową jest uzasadnione 

szeregiem przyczyn. Przede wszystkim inkorporowanie blokady alkoholowej do instytucji 

środków karnych, jako swoista forma zakazu prowadzenia pojazdów, oznaczałoby faktycznie 

wprowadzenie nowego środka karnego, orzekanego konsekutywnie po stosowanym obecnie 

zakazie prowadzenia pojazdów. Taka forma stosowania środków karnych nie jest znana 

obecnie Kodeksowi karnemu i stanowiłaby pewne zaburzenie systemu i natury środków 

karnych. Wprowadzenie dodatkowego środka karnego, polegającego na zakazie prowadzenia 

pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, oznaczałoby, że środek ten uruchamiany 

byłby dopiero w momencie, w którym upłynął okres zakazu prowadzenia pojazdów i osoba 

przystąpiłaby skutecznie do egzaminu uprawniającego do prowadzenia pojazdów oraz 

wystąpiłaby ze stosownym wnioskiem o wydanie prawa jazdy do starosty. W konsekwencji 

oznacza to, że bieg „dodatkowego” środka karnego rozpoczynałby się dopiero w momencie, 

w którym osoba ponownie uzyska prawną możliwość prowadzenia pojazdów. Moment ten 

może następować w dowolnym czasie po upływie zakazu prowadzenia pojazdów, zarówno 

rok, jak i kilkanaście czy kilkadziesiąt lat później. Przez cały ten czas wyrok skazujący nie 

mógłby ulec zatarciu, co wprowadzałby daleko idącą nierównowagę pomiędzy skazanymi za 

prowadzenie pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości, warunkowaną decyzją 

o przystąpieniu do egzaminu i jego pozytywnym zakończeniu. W kontekście ultymatywnego 

charakteru prawa karnego tak swobodne różnicowanie sytuacji osób, które faktycznie mogły 

być skazane za analogiczny czy wręcz taki sam czyn, jest w przekonaniu projektodawcy 

rozwiązaniem nieznajdującym uzasadnienia. 
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Ostatnim elementem projektowanego pakietu zmian jest przyśpieszenie wejścia w życie 

przepisu ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151), 

która w art. 99 ust. 1 pkt 5 stanowi, iż starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu 

kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na kurs reedukacyjny 

w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, jeżeli kierowała 

pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego 

podobnie do alkoholu. Przyśpieszenie wejścia w życie przedmiotowego przepisu stanowi 

dopełnienie przedstawionych propozycji legislacyjnych, dodając niezbędny w opinii 

projektodawcy komponent profilaktyczno-prewencyjny jako element bardzo ważny 

w skutecznej walce ze zjawiskiem nietrzeźwych kierowców. 

Przedstawione wyżej propozycje dają możliwość sformułowania bardziej dolegliwej, 

a w efekcie bardziej odstraszającej represji karnej wobec sprawców, którzy decydują się na 

prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. Z pewnością jednak problem „pijanych 

kierowców” stanowi zagadnienie znacznie szersze niż większość innych przestępstw 

kodeksowych i polityka karna może być skutecznym, ale nie jedynym narzędziem w walce 

z tym zjawiskiem. Dlatego wysiłek państwa i organizacji pozarządowych związanych 

z bezpieczeństwem ruchu drogowego w tym zakresie powinien również iść w stronę 

wyeliminowania przyzwolenia społecznego dla takich postaw, a świadomość 

niebezpieczeństwa związanego z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości powinna być 

wysoko rozwinięta u każdego kierowcy.  

Analizy prowadzone przez Komendę Główną Policji w zakresie sprawców wypadków 

drogowych, jak również innych naruszeń prawa skutkujących nałożeniem grzywny w drodze 

mandatu karnego, wskazują na konieczność dalszego doprecyzowania przepisów dotyczących 

karania kierujących pojazdami w okresie do dwóch lat od dnia wydania po raz pierwszy 

prawa jazdy. Dane te jednoznacznie wskazują, iż sprawcami największej liczby wypadków są 

osoby w wieku 25–39 lat. Wydaje się zasadne zachowanie dotychczasowych rozwiązań 

prawnych stosowanych wobec kierowców, którzy na mocy decyzji starosty tracą uprawnienie 

do kierowania pojazdami w razie przekroczenia liczby 20 punktów za naruszanie przepisów 

ruchu drogowego, których to naruszeń dopuścili się w okresie 1 roku od dnia wydania po raz 

pierwszy prawa jazdy (jest to uregulowane w art. 140 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym), a jednocześnie poszerzenie regulacji o jeden 

z elementów przewidzianych w ramach okresu próbnego (zasadniczo chodzi tu o okres 2 lat), 
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tj. cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami w razie popełnienia w tym okresie trzech 

wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji (taka regulacja jest zawarta w art. 103 ust. 1 pkt 3 ustawy 

z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, który ma wejść w życie z dniem 4 stycznia 

2016 r.). 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że bezpieczeństwo ruchu drogowego jest również traktowane 

jako ważny problem społeczny przez Komisję Europejską. W dniu 20 lipca 2010 r. przyjęła 

ona europejski program poprawy bezpieczeństwa na drogach na lata 2011–2020, wskazując 

w nim siedem celów strategicznych. W celu nr 5 „Skuteczniejsze egzekwowanie przepisów” 

wskazano m.in., że skuteczność polityki w dziedzinie bezpieczeństwa na drogach zależy 

w dużym stopniu od nasilenia kontroli i przestrzegania przez kierowców wymogów 

bezpieczeństwa. Kluczową rolę odgrywa egzekwowanie prawa. Nadmierna prędkość, 

prowadzenie pod wpływem alkoholu oraz nieużywanie pasów bezpieczeństwa pozostają 

wciąż najpoważniejszymi przyczynami śmierci na drodze. 

Inicjując działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, oprócz 

rozwiązań odnoszących się do ogółu naruszeń należy wprowadzać rozwiązania 

ukierunkowane na konkretne zachowania powodujące zdarzenia drogowe, w których są 

zabici lub ranni, bądź zachowania, które podnoszą ryzyko wystąpienia znacznej liczby ofiar 

w razie zaistnienia wypadku.  

Temu właśnie celowi służy propozycja stosowania w przypadku rażącego przekraczania 

dopuszczalnej prędkości środka o charakterze administracyjnym, jakim jest czasowe 

zatrzymanie prawa jazdy, a w razie niepodporządkowania się wynikającym z tego 

ograniczeniom – nawet cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami na określony okres. 

Za rażące przekroczenie prędkości proponuje się uznać przekroczenie dopuszczalnej 

prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h w stosunku do obowiązującego limitu. 

Podobne do proponowanych rozwiązania funkcjonują w wielu państwach Unii Europejskiej, 

w tym w Czechach, Estonii, Litwie, Grecji, Belgii, Danii, Portugalii, Holandii, Francji, 

Słowenii, Rumunii, a także Szwajcarii. W wielu z tych państw w ostatnim czasie nastąpiła 

poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

Ponadto zadanie opracowania przedmiotowych propozycji zostało ujęte w zatwierdzonym 

przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Programie Realizacyjnym na lata 
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2014–2015, będącym dokumentem wykonawczym do Narodowego Programu 

Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013–2020. 

Rozważając wprowadzenie przepisów umożliwiających czasowe zatrzymanie prawa jazdy, a 

w razie niepodporządkowania się wynikającym z tego ograniczeniom – nawet cofnięcie 

uprawnienia do kierowania pojazdami na określony okres w przypadku rażącego 

przekroczenia prędkości, należy brać też pod uwagę, że zgodnie z wynikami badań 

opublikowanych przez Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, 64% 

kierowców w Polsce jeździ powyżej dopuszczalnego limitu. 4 na 5 kierujących przekracza 

prędkość na drogach krajowych przebiegających przez teren zabudowany i na 

dwujezdniowych ulicach miast. Niemal co czwarty kierowca na drogach krajowych, 

przejeżdżając przez miejscowości, przekracza prędkość o więcej niż 20 km/h.  

Na drogach zamiejskich o ograniczeniu prędkości do 90 km/h przekraczanie prędkości rośnie 

wraz z klasą drogi. Podczas gdy na drogach powiatowych ograniczenie 90 km/h przekracza 

39% kierujących, to na drogach krajowych (niebędących autostradami czy drogami 

ekspresowymi) zachowuje się tak już 3 na 4 kierujących, a co czwarty porusza się 

z prędkością powyżej 110 km/h, przekraczając limit o ponad 20 km/h.  

W terenie zabudowanym o ograniczeniu 50 km/h w dzień i 60 km/h w nocy zmierzono 

prędkość w dwóch newralgicznych rodzajach lokalizacji, które w poprzednich tego typu 

badaniach (prowadzonych do roku 2008) zostały zdiagnozowane jako jedne z najbardziej 

problemowych, tj. na drogach krajowych przebiegających przez miejscowości oraz na 

dwujezdniowych ulicach miast. Wyniki badań ponownie wskazują na zdecydowany problem 

z prędkością w tych miejscach.  

Na drogach krajowych przebiegających przez miejscowości prędkość przekracza aż 83% 

kierowców. Około 26% porusza się tu z prędkością większą niż 20 km/h powyżej 

dopuszczalnego limitu. Na dwujezdniowych ulicach miast prędkość przekracza niewielu 

mniej kierujących – 80%, a 16% łamie przepisy o więcej niż 20 km/h.  

Jak wynika z danych Policji, tylko w 2013 r. wydarzyło się 8276 wypadków (28,2% ogółu) 

z powodu niedostosowania prędkości do warunków ruchu. Zginęło w nich 966 osób 

(42,6% ogółu), a 11 344 osoby zostały ranne (30,2% ogółu) – w tym blisko 3000 ciężko. 

Dodatkowo nadmierna prędkość przyczynia się do większej ciężkości wypadków. Od wielu 

lat wskazane proporcje w zasadzie pozostają niezmienne.  
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Proponowane w niniejszym projekcie czasowe zatrzymywanie prawa jazdy lub cofnięcie 

uprawnienia w przypadkach przewożenia w pojeździe osób w nadmiernej liczbie również ma 

na celu poprawę stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego. Konieczność wprowadzenia zmian 

w tym zakresie potwierdzają przypadki szczególnie tragicznych wypadków drogowych, 

w wyniku których śmierć ponosi wiele osób.  

Przewożenie pojazdem zbyt dużej liczby osób, często w warunkach, w których w ogóle 

przewóz osób jest niedopuszczalny, niejednokrotnie kończyło się tragicznie. Najbardziej 

pamiętny jest wypadek zaistniały w dniu 12 października 2010 r. pod Nowym Miastem 

n. Pilicą, w którym w wyniku czołowego zderzenia samochodu dostawczego VW Transporter 

z samochodem ciężarowym marki Volvo zginęło 18 osób; w samochodzie dostawczym było 

tylko 6 siedzeń, a więc znacząca część pasażerów, którzy stali się ofiarami, była przewożona 

w części ładunkowej pojazdu. Mimo tego tragicznego zdarzenia policjanci i inspektorzy ITD 

niemalże codziennie podczas kontroli drogowych ujawniają przypadki przewożenia osób w 

niedopuszczalnej liczbie, częstokroć w pojazdach w żaden sposób do tego 

nieprzystosowanych. 

W przypadku gdy sprawcami naruszeń, o których mowa w projektowanym art. 102 ust. 1 

pkt 4 i 5 ustawy o kierujących pojazdami, są osoby mające miejsce zamieszkania za granicą 

i posiadające prawo jazdy wydane za granicą, analogiczny status prawny do przewidzianego 

w projektowanych rozwiązaniach zapewniony jest zgodnie z dyspozycją art. 42 Konwencji 

o ruchu drogowym z dnia 8 listopada 1958 r. (Dz. U. z 1988 r. Nr 5, poz. 40 i 44), 

określającym postępowanie w związku z zatrzymaniem i zwrotem zagranicznych praw jazdy.  

Propozycja ta wpisuje się również we wspomniany cel nr 5 „Skuteczniejsze egzekwowanie 

przepisów”, zwłaszcza w kontekście stosowania pasów bezpieczeństwa. Jest bowiem 

oczywiste, że przewożenie osób w liczbie przekraczającej określoną w dowodzie 

rejestracyjnym – zwłaszcza w przypadku samochodów osobowych – w praktyce wiąże się 

z przewożeniem tych osób bez zapiętych pasów bezpieczeństwa. Trzeba też zwrócić uwagę 

na fakt, że zdarzenia na terytorium Polski charakteryzują się wysokim wskaźnikiem liczby 

zabitych na 100 wypadków. Z danych przekazanych przez Komendę Główną Policji wynika, 

że rokrocznie wynosi on 10, podczas gdy w innych krajach OECD jest znacząco niższy 

(od 0 do 6). 
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Rozważając wprowadzenie omawianych rozwiązań, należy również wziąć pod uwagę fakt, że 

wypadki, w których w jednym pojeździe ginie większa liczba osób, są to z reguły wypadki 

pojazdów przystosowanych do przewozu osób, np. 

Rok Rodzaj pojazdu Liczba osób zabitych Liczba osób rannych 

2011 Volksvagen bus 8 bd 

2011 Autobus (brak szczegółowych 

danych) 

8 2 

2012 Mercedes (autobus) 8 10 

2012 Ford Transit 9 bd 

W przypadku pojazdów osobowych odnotowano następujące wypadki: 

Rok Marka 

pojazdu 

Liczba osób zabitych Liczba osób rannych 

2011 Opel 6 bd 

2011 Fiat Uno 5 1  

2012 Opel 5 1 

Liczba osób ukaranych w latach 2012–2013 za przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym 

lub nieprzystosowanym do tego celu bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc 

określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego 

przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych 

w niewłaściwy sposób wynosi: 

Liczba osób 

przewożonych 

2012 2013 

1 osoba 5 084 3 078 

2 osoby 1 003 644 

3 osoby 363 286 

4 osoby 169 119 

5 osób 143 93 

6 osób 72 65 
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7 osób 54 51 

8 osób 29 25 

9 osób 22 10 

10 osób lub 

więcej 

102 66 

Należy się spodziewać, że wprowadzenie w życie proponowanych rozwiązań przyczyni się 

do większej dyscypliny kierujących pojazdami, chociażby poprzez wzbudzenie obawy przed 

utratą możliwości legalnego kierowania pojazdami.  

Wprowadzenie nowego instrumentu prawnego służącego dyscyplinowaniu kierujących 

pojazdami, a polegającego na czasowym zatrzymywaniu prawa jazdy tym osobom (lub 

cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami), które rażąco przekraczają dopuszczalną 

prędkość lub przewożą pasażerów w nadmiernej liczbie, wymaga dokonania istotnych zmian 

w przepisach ustawy o kierujących pojazdami. W szczególności zmian należy dokonać 

w art. 102 i art. 103, które regulują zatrzymywanie i zwracanie praw jazdy oraz cofanie 

uprawnień do kierowania pojazdami.  

W art. 102 ust. 1 proponuje się dodanie pkt 4, na podstawie którego starosta wydaje decyzję 

administracyjną o zatrzymaniu prawa jazdy w przypadku przekroczenia przez kierującego 

pojazdem dopuszczalnej prędkości o więcej niż 50 km/h. Mając na uwadze znacząco wysoki 

poziom przekroczenia limitu prędkości, proponuje się, aby prawo jazdy było zatrzymywane 

na okres 3 miesięcy. Wobec sprawców wykroczeń polegających na przekroczeniu prędkości 

poniżej wskazanego progu będą stosowane dotychczasowe sankcje. 

Proponuje się również dodanie w art. 102 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami pkt 5, na 

podstawie którego starosta, analogicznie jak w przypadku rażącego przekroczenia 

dopuszczalnej prędkości, wyda decyzję o czasowym zatrzymaniu prawa jazdy kierowcy 

przewożącemu pasażerów w nadmiernej liczbie. Proponuje się przy tym zróżnicowanie 

stopnia przekroczenia dopuszczalnej liczby pasażerów w zależności od rodzaju pojazdu. 

Z przedmiotowej regulacji proponuje się wyłączyć pojazdy komunikacji miejskiej 

wyposażone w miejsca stojące, albowiem kierujący tymi pojazdami nie mają żadnych 

realnych możliwości kontrolowania liczby przewożonych pasażerów. 
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W nowym ust. 1b w art. 102 zobowiązuje się administratora centralnej ewidencji pojazdów 

do przekazywania informacji o wskazanych wyżej przypadkach dających staroście podstawę 

do zatrzymania prawa jazdy. Przepis ten wejdzie w życie z dniem 4 styczna 2016 r., tj. 

z dniem wejścia w życie pozostających w fazie vacatio legis części przepisów ustawy 

o kierujących pojazdami dotyczących m.in. nadzoru nad kierującym, okresu próbnego 

i związanego z tym nowego zakresu funkcjonalności centralnej ewidencji kierowców. Od 

tego dnia CEK przejmie również prowadzenie ewidencji kierowców naruszających przepisy 

ruchu drogowego, w której będą gromadzone informacje także o wskazanych naruszeniach 

skutkujących czasowym zatrzymaniem prawa jazdy. Do tego czasu odpowiednie informacje 

będą przekazywane staroście przez organy wydające prawomocne rozstrzygnięcia, co wynika 

z zaproponowanych przepisów przejściowych. 

W dodanym ust. 1c wskazuje się okres, na jaki jest zatrzymywane prawo jazdy, tj. 3 miesiące. 

Jednocześnie decyzji o zatrzymaniu prawa jazdy, wydanej na skutek rażącego przekroczenia 

przez kierowcę dopuszczalnej prędkości lub przewożenia pasażerów w nadmiernej liczbie, 

nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności, o którym mowa w art. 108 § 1 k.p.a. 

Nadanie tego rygoru jest podyktowane ochroną bezpieczeństwa użytkowników dróg poprzez 

niezwłoczne, czasowe wyeliminowanie z ruchu kierującego karygodnie naruszającego 

przepisy ruchu drogowego w sposób, o którym mowa.  

W nowym ust. 1d reguluje się przypadki swoistej „recydywy” świadczącej o lekceważeniu 

rozstrzygnięć uprawnionych organów, tj. gdy pomimo zatrzymania prawa jazdy (czy to 

w drodze decyzji, czy też przed jej wydaniem, a więc podczas kontroli drogowej) za rażące 

przekroczenie dopuszczalnej prędkości lub przewożenie nadmiernej liczby osób kierowca 

ponownie kierował pojazdem (niekoniecznie naruszając przepisy o ruchu drogowym). 

Proponuje się, aby w takim przypadku określony w ust. 1c trzymiesięczny okres, na jaki 

zatrzymano prawo jazdy, był przedłużony z mocy ustawy do 6 miesięcy.  

Jednocześnie przewiduje się dodanie ust. 3 w art. 102, zgodnie z którym w przypadku 

odebrania prawa jazdy za jazdę z prędkością 50 km/h powyżej dopuszczalnego limitu 

w obszarze zabudowanym lub przewożenia nadmiernej liczby osób i skierowania sprawy do 

rozpoznania przez sąd lub organ dyscyplinarny o powyższe naruszenia, w przypadku braku 

prawomocnego rozstrzygnięcia w okresie 3 miesięcy albo 6 miesięcy od momentu 

zatrzymania prawa jazdy, dokument ten podlega zwrotowi. Celem przepisu jest ograniczenie 
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nadmiernej dolegliwości zatrzymania dokumentu w przypadku przedłużenia się postępowania 

sądowego bądź dyscyplinarnego.  

W dodanym ust. 1e, w celu ujednolicenia zasad obliczania okresu, na jaki jest zatrzymywane 

prawo jazdy, odwołano się do przepisów ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego. 

Przyjęto ponadto, że dla ustalenia początku okresu będzie istotna data zwrotu dokumentu 

staroście, a jeżeli prawo jazdy zostało zatrzymane w ramach kontroli drogowej – data tej 

czynności. Rozpoczęcie obliczania biegu okresu zatrzymania prawa jazdy będzie zatem 

uzależnione od sposobu, w jaki zakończono sprawę o wykroczenie. Jeżeli np. policjant, 

wykonując kontrolę ruchu drogowego, stwierdzi przekroczenie dopuszczalnej prędkości 

o więcej niż 50 km/h i za to naruszenie nałoży na kierującego prawomocny mandat karny 

oraz zatrzyma mu prawo jazdy, okres zatrzymania prawa jazdy w drodze decyzji 

administracyjnej liczy się od daty fizycznego zatrzymania dokumentu przez policjanta.  

W sytuacji gdy naruszenie będzie ujawnione przy użyciu urządzenia rejestrującego bądź 

sprawa o wykrocznie została przekazana do organu orzekającego, a tym samym prawo jazdy 

nie zostało zatrzymane przed wydaniem prawomocnego rozstrzygnięcia, początek okresu, 

o którym mowa, będzie liczony od daty zwrotu dokumentu staroście. Przyjęcie takiego 

rozwiązania zapewni równe traktowanie obywateli, gdyż okres, na jaki cofnięto uprawnienie 

do kierowania, będzie tożsamy z okresem, na jaki faktycznie uniemożliwiono kierowanie 

pojazdem, zatrzymując dokument do tego uprawniający.  

Nie można również wykluczyć, że starosta, wydając decyzję o zatrzymaniu prawa jazdy, był 

już w posiadaniu prawa jazdy danego kierowcy z innego tytułu, np. zostało ono zatrzymane 

przez policjanta po stwierdzeniu, że jest zniszczone w stopniu powodującym jego 

nieczytelność (art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. b Prawa o ruchu drogowym). W takim przypadku okres 

zatrzymania prawa jazdy w drodze decyzji administracyjnej liczy się od dnia jej wydania. 

W ust. 1 w art. 103, określającym przypadki cofania uprawnień do kierowania pojazdami, 

dodaje się pkt 5, zgodnie z którym starosta cofa uprawnienie do kierowania pojazdami 

w sytuacji ewidentnego niezdyscyplinowania kierowcy, tj. gdy pomimo zastosowania art. 102 

ust. 1d (skutkującego z mocy ustawy wydłużeniem do 6 miesięcy czasowego zatrzymania 

prawa jazdy) ponownie kierował on pojazdem.  

Zmiana brzmienia ust. 2 uwzględnia przekazywanie staroście przez administratora CEK 

informacji dających podstawę do cofnięcia uprawnienia do kierowania pojazdami na 

podstawie nowego, dodanego pkt 5 w ust. 1. Przepis ten, tak jak w obecnym brzmieniu, oraz 
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jak proponowany nowy ust. 1b w art. 102, wejdzie w życie z dniem 4 stycznia 2016 r., tj. po 

przejęciu przez CEK roli swoistego „centrum dystrybucji informacji o kierowcach”. Do tego 

czasu stosowną informację w zakresie pkt 5 będzie przekazywał staroście organ kontroli 

ruchu drogowego, który podczas kontroli drogowej stwierdził takie okoliczności, bądź organ 

Policji prowadzący ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, o której 

mowa w art. 130 Prawa o ruchu drogowym.  

W zmienionym ust. 4 w art. 103 uwzględnia się pkt 5 dodany w ust. 1, co jest oczywistą 

konsekwencją wydania bezterminowej decyzji o cofnięciu uprawnienia do kierowania 

pojazdami w przypadku ponownego kierowania pojazdem w wydłużonym już okresie 

czasowego zatrzymania prawa jazdy (zastosowanie art. 102 ust. 1d); w takim przypadku 

odzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami następuje po spełnieniu wszystkich 

wymagań stawianych osobom ubiegającym się o uprawnienie po raz pierwszy.  

Zmiana brzmienia ust. 6 w art. 103 ma charakter porządkujący. Z dotychczasowego 

brzmienia przepisu wynika bowiem, że marszałek województwa mazowieckiego „cofa prawo 

jazdy, podczas gdy starosta cofa uprawnienie do kierowania pojazdami”, tak więc 

proponowana zmiana zmierza do ujednolicenia terminologii.  

W art. 3 pkt 4 projektu, zmieniającym m.in. brzmienie art. 104 ustawy o kierujących 

pojazdami, uwzględnia się projektowany pkt 5 w art. 103 ust. 1. Zgodnie z proponowanym 

brzmieniem osoba, która wielokrotnie kierowała pojazdem w okresie czasowego zatrzymania 

prawa jazdy, co skutkowało cofnięciem uprawnienia do kierowania pojazdami, aby owo 

uprawnienie odzyskać, będzie musiała spełnić wszystkie wymagania stawiane osobom po raz 

pierwszy ubiegającym się o to uprawnienie. Należy zaznaczyć, że rozwiązanie to będzie 

dotyczyło jedynie tej osoby, która w wyniku rażącego przekroczenia prędkości lub 

przewożenia nadmiernej liczby osób czasowo utraciła prawo jazdy, a następnie w trakcie 

trwania okresu zatrzymania prawa jazdy co najmniej dwukrotnie stwierdzono fakt kierowania 

przez nią pojazdem. Dotyczy to również osoby, której za takie naruszenia podczas kontroli 

drogowej funkcjonariusz zatrzymał prawo jazdy, ale jeszcze wobec niej nie zakończono 

procedury zatrzymania prawa jazdy w drodze decyzji administracyjnej. Dolegliwość tego 

rozwiązania będzie rosła proporcjonalnie do liczby posiadanych kategorii prawa jazdy.  

Z uwagi na fakt, iż z dniem 4 stycznia 2016 r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy z dnia 

5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami, przewidująca nowe zasady działania Centralnej 

Ewidencji Pojazdów i Kierowców, jest konieczne dodanie przepisów przejściowych, 
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regulujących do tego czasu przekazywanie staroście informacji w przypadku rażącego 

przekroczenia prędkości oraz przewożenia nadmiernej liczby osób i tym samym stosowania 

przewidzianych w projekcie sankcji.  

Przedmiotowy projekt ustawy nie podlega notyfikacji zgodnie z przepisami dotyczącymi 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych. Notyfikacji takiej podlegać natomiast 

będzie mógł akt wykonawczy, o którym mowa w projektowanym art. 81 ust. 17 ustawy z dnia 

20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.  

W toku prac nad projektem nie zostały zgłoszone żadne podmioty zainteresowane pracami 

nad projektem w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa. 
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Poprawa poziomu bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez silniejsze nakłanianie kierowców do 
przestrzegania przepisów ruchu drogowego (ze szczególnym uwzględnieniem ograniczeń prędkości) oraz 
eliminację przypadków przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów.  
 
Przedmiotowe rozwiązania są również związane z potrzebą surowszego karania sprawców przestępstw 
polegających na prowadzeniu pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości.  
 
Przestępstwa komunikacyjne związane ze stanem nietrzeźwości opisane są w rozdziale XXI Kodeksu 
karnego.  
Stan nietrzeźwości jest określony w art. 115 § 16 kk i zachodzi, gdy:  
– zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę 

wartość lub  
– zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia 

przekraczającego tę wartość. 
 
Od stanu nietrzeźwości należy odróżnić stan po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila w wydychanym 
powietrzu), z którym związana jest odpowiedzialność za popełnienie wykroczenia, prowadzenia pojazdu 
po użyciu alkoholu, określonego w art. 87 kw.  
 
Można wyróżnić dwa typy przestępstw komunikacyjnych popełnionych w stanie nietrzeźwości. Pierwszym 
są zwykłe czyny związane z naruszeniem reguł bezpieczeństwa ruchu, takie jak wypadek komunikacyjny 
(art. 177 kk), katastrofa w ruchu lądowym (art. 173 kk), czy sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy 
(art. 174 kk), które zgodnie z art. 178 kk ze względu na popełnienie ich w stanie nietrzeźwości traktowane 
są surowiej (w doktrynie istnieją wątpliwości, czy przepis wprowadzający taką odpowiedzialność,  
tj. art. 178 kk stanowi odrębny typ kwalifikowany, czy stanowi ustawowe okoliczności zaostrzające 
wymiar kary). Drugim typem jest przestępstwo formalne polegające na samym tylko prowadzeniu pojazdu 
w stanie nietrzeźwości (art. 178a kk).  
 
Zgodnie z art. 177 kk wypadek powoduje osoba, która naruszeniem, chociażby nieumyślnym, zasad 
bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym 
inna osoba odniosła obrażenia ciała powyżej 7 dni. Czyn taki popełniony przez trzeźwego sprawcę podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3. Postacią kwalifikowaną wypadku, czyli tzw. ciężkim wypadkiem, jest 
wypadek, w wyniku którego inna osoba poniosła śmierć albo ciężki uszczerbek na zdrowiu. Trzeźwy 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (art. 177 § 2 kk). Katastrofą 
w komunikacji, stosownie do art. 173 § 1 kk, jest sprowadzenie katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub 
powietrznym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach. Trzeźwy 
sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeśli następstwem katastrofy jest śmierć 
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człowieka lub ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, trzeźwy sprawca podlega karze pozbawienia 
wolności od lat 2 do 12.  
 
Powyższe czyny, jeśli zostaną popełnione w stanie nietrzeźwości, podlegają surowszej odpowiedzialności 
na podstawie art. 178 kk, zgodnie z którym sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za 
przypisane sprawcy przestępstwo (np. wypadek komunikacyjny) w wysokości od dolnej granicy 
ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego 
o połowę. 
 
Przestępstwo drugiego rodzaju, polegające na prowadzeniu pojazdu mechanicznego w ruchu lądowym, 
wodnym lub powietrznym przez osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 
odurzającego, zostało stypizowane w art. 178 a § 1 kk. Przestępstwo to zawiera również szczególną formę 
recydywy określoną w art. 178a § 4 kk – jeżeli sprawca był wcześniej prawomocnie skazany za 
prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo 
za spowodowanie katastrofy w komunikacji, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy 
lub wypadek komunikacyjny popełniony w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego 
albo dopuścił się prowadzenia w stanie nietrzeźwości w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia 
pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za przestępstwo. 
 
a) Zagrożenia karą – związane ze stanem nietrzeźwości 

 

Zagrożenie karą za przestępstwa pierwszego rodzaju popełnione w stanie nietrzeźwości przedstawiają się 
następująco: 

 zwykły wypadek w stanie nietrzeźwości – kara pozbawienia wolności do 4 lat i 6 miesięcy 
(art. 178 kk w zw. z art. 177 § 1 kk), 

 ciężki wypadek komunikacyjny, czyli wypadek ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim uszczerbkiem 
na zdrowiu innej osoby, w stanie nietrzeźwości – kara pozbawienia wolności od 9 miesięcy do 
lat 12 (art. 178 w zw. z art. 177 § 2 kk), 

 katastrofa w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości – kara pozbawienia wolności od 1 roku 
i 6 miesięcy do lat 15 (art. 178 w zw. z art. 173 § 1 kk), 

 katastrofa w ruchu lądowym w stanie nietrzeźwości ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim 
uszczerbkiem na zdrowiu wielu osób – kara pozbawienia wolności od 3 lat do lat 15 (art. 178 
w zw. z art. 173 § 3 kk). 
 

Zagrożenie karą za przestępstwo drugiego rodzaju, tj. prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości 
(art. 178a kk) kształtuje się następująco: 

 zwykłe prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości – kara grzywny, ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do 2 lat (art. 178a § 1 kk), 

 prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości w warunkach quasi-recydywy – kara pozbawienia 
wolności od 3 miesięcy do lat 5 (art. 178a § 4 kk), 
 

b) Zakaz prowadzenia pojazdów (art. 39 pkt 3 kk) 
 
Zasady orzekania zakazu prowadzenia pojazdów określa art. 42 kk. Przepis ten w § 1 w przypadku 
trzeźwych sprawców zwykłych przestępstw komunikacyjnych przewiduje, że sąd może orzec zakaz 
prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania osoby uczestniczącej w ruchu za 
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności 
popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu 
w komunikacji. 
  
W stosunku do sprawców w stanie nietrzeźwości przepis ten przewiduje obligatoryjne orzekanie zakazu. 
Gradacja reakcji karnej następuje jedynie poprzez to, czy środek będzie miał charakter temporalny, czy 
dożywotni. Zasady orzekania tego środka przedstawiają się następująco: 
• obligatoryjny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych 

określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 
w komunikacji był w stanie nietrzeźwości lub zbiegł z miejsca zdarzenia – na okres od roku do lat 10 
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(art. 42 § 2 kk); 
• obligatoryjny zakaz na zawsze, z możliwością odstąpienia od dożywotniego zakazu w szczególnie 

uzasadnionych wypadkach – dla sprawcy katastrofy ze skutkiem śmiertelnym lub ciężkim 
uszczerbkiem na zdrowiu albo sprawcy ciężkiego wypadku (śmierć lub ciężki uszczerbek dla zdrowia) 
– (art. 42 § 3 kk); 

• obligatoryjny zakaz na zawsze – bez możliwości odstąpienia od dożywotniego zakazu – dla sprawców, 
którzy już raz byli skazani za czyn w postaci spowodowania katastrofy ze skutkiem śmiertelnym lub 
ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu albo ciężkiego wypadku (śmierć lub ciężki uszczerbek dla zdrowia) 
– (art. 42 § 4 kk). 

 
 

Sankcje: złamanie zakazu jest samodzielnym przestępstwem zagrożonym karą pozbawienia wolności do 
lat 3 z art. 244 kk. 

 
Dane statystyczne 
 
 

Poniższa tabela pokazuje znaczny odsetek kar pozbawienia wolności w zawieszeniu w stosunku do 
wszystkich kar pozbawienia wolności oraz rosnącą dynamikę quasi recydywy nietrzeźwych kierowców.  

 
2010 Ogółem Kary pozbawienia 

wolności ogółem 
Kary 

bezwzględne 
Kary 

w zawieszeniu 
% kar 

w zawieszeniu 
wobec 

wszystkich kar 
pozbawienia 

wolności 
wypadek 
zwykły w stanie 
nietrzeźwości 1 016 1 000 141 859 85,9 
wypadek ciężki  390 390 269 121 31,0 
jazda w stanie 
nietrzeźwości 73 105 36 302 842 35 460 97,7 
quasi-recydywa 
– art. 178a  
§ 4 kk 1 174 1 152 283 869 75,4 

2011      
wypadek 
zwykły w stanie 
nietrzeźwości 849 839 111 728 86,8 
wypadek ciężki  348 347 243 104 30,0 
jazda w stanie 
nietrzeźwości 69 171 31 542 669 30 873 97,9 
quasi-recydywa 
– art. 178a  
§ 4 kk 10 039 9 940 2 939 7 001 70,4 

2012      
wypadek 
zwykły w stanie 
nietrzeźwości 805 795 101 694 87,3 
wypadek ciężki  316 315 208 107 34,0 
jazda w stanie 
nietrzeźwosci 62 412 26 765 517 26 248 98,1 
quasi-recydywa 
– art. 178a  
§ 4 kk 12 527 12 411 3 822 8 589 69,2 
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Trend związany ze wzrostem liczby powtórnie skazanych za prowadzenie w stanie nietrzeźwym wynika 
częściowo ze stosunkowo niedawnego wejścia w życie art. 178a § 4 kk (od 1 lipca 2010 r.), ale również może 
być wynikiem dużej powrotności do przestępstwa osób skazanych na kary w zawieszeniu. Poniższy wykres 
ilustruje ten trend. 
 

 
 

Problem związany z karą pozbawienia wolności w zawieszeniu 
• Dane statystyczne pokazują, że większość sprawców wypadków w stanie nietrzeźwości oraz jazdy 

samochodem w stanie nietrzeźwości jest karana karą pozbawienia wolności w zawieszeniu. 
• Sprawca czynu z art. 178a § 4, który już raz spowodował wypadek w stanie nietrzeźwości, może zostać 

skazany na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu jedynie w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach (art. 69 § 4 k.k.), tymczasem w 2012 r. na 12 411 osób skazanych z art. 178a § 4 na karę 
pozbawienia wolności 8 589 zostało skazanych na karę pozbawienia wolności w zawieszeniu – oznacza 
to, że aż 69% sprawców to szczególnie uzasadnione wyjątki. 

• 6 miesięcy od zakończenia okresu próby oraz od zakończenia środka karnego w postaci zakazu 
prowadzenia pojazdów ulega zatarciu skazanie, a tym samym kierowca, który był skazany w stanie 
nietrzeźwości nie będzie uznany za skazanego powtórnie – nie zostaną zastosowane instrumenty takie 
jak: wyższa odpowiedzialność lub zakaz orzeczony na zawsze. Przykładowo sprawca prowadzenia 
pojazdu w stanie nietrzeźwości skazany na karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata 
i 3 lata zakazu prowadzenia pojazdu będzie traktowany jako niekarany po upływie okresu 3 lat 
i 6 miesięcy.  

• Problem związany z ewentualnie stosunkowo szybkim zatarciem nie powinien wystąpić w przypadku 
skazania na środek zakazu prowadzenia pojazdów na zawsze, bo wówczas, co do zasady, nigdy nie 
wystąpi zatarcie skazania. 

• Częste karanie sprawców prowadzenia w stanie nietrzeźwości na kary łagodne, tj. kary w zawieszeniu, 
lub niskie kary grzywny powoduje, że kara ta nie ma charakteru prewencyjnego i sprawca powraca do 
pierwotnego przestępstwa, co zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia przestępstwa skutkowego, 
np. wypadku komunikacyjnego. 
 
Rozwiązania:  
 
Rozwiązanie powyższego problemu jest celem skierowanego w dniu 17.04.2014 r. pod obrady Rady 
Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, 
zawierającego kompleksową reformę polskiego wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych, mającą 
na celu zmniejszenie wskaźnika prizonizacji i stworzenie skutecznego i dolegliwego systemu kar 
nieizolacyjnych.  

 
Problem związany ze stosunkowo dużym przyzwoleniem na prowadzenie w stanie nietrzeźwości 

• Zarówno prewencyjny charakter orzekanych kar, jak i kontrole organizowane przez aparat 
administracyjny, mają znacznie mniejszą skalę i możliwość oddziaływania niż kontrola społeczna 
przez otoczenie kierowców.  
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• O dużym stopniu społecznego przyzwolenia świadczy zarówno skala przestępstw komunikacyjnych 
popełnianych w stanie nietrzeźwości, jak i struktura społeczna sprawców (obecnie w każdej grupie, 
w tym w elitach). 

• Zmianę nastawienia mogą spowodować zarówno kampanie społeczne, jak i próby poszukiwań 
odpowiedzialności odszkodowawczej na drodze cywilnoprawnej od osób, które swoją wyraźnie 
przyzwalającą postawą umożliwiły sprawcy popełnienie czynu zabronionego (w chwili obecnej 
odpowiedzialność taka poza szczególnymi przypadkami np. małoletnich nie wydaje się być 
możliwa). 

 
Niezależnie od podniesienia świadomości prawnej obywateli, zasadne jest także wzmożenie 
wrażliwości sędziów orzekających w tego typu sprawach, albowiem m.in. orzecznictwo sądów ma 
niewątpliwy wpływ na kształtowanie świadomości prawnej obywateli, chociażby poprzez 
uświadomienie konsekwencji wynikających z tego typu naruszenia prawa, a z drugiej strony pomaga 
pokrzywdzonym na skuteczne dochodzenie swych praw i uzyskanie rzeczywistego odszkodowania lub 
zadośćuczynienia. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 
 
Projekt zakłada wydłużenie okresu zakazu prowadzenia pojazdu dla osób skazanych za prowadzenie pojazdu 
w stanie nietrzeźwości oraz wprowadzenie obowiązku zapłaty przez sprawcę nawiązki i określenie jej 
minimalnej wysokości. Proponuje się również penalizację zachowania polegającego na prowadzeniu pojazdu bez 
uprawnień w związku z ich utratą na podstawie decyzji administracyjnej właściwego organu (np. wskutek 
orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów). 
 
Ponadto projekt zakłada wprowadzenie obowiązku wyposażenia pojazdów w blokady alkoholowe przez osoby, 
które ubiegają się o przywrócenie prawa jazdy po zakończeniu środka karnego w postaci zakazu prowadzenia 
pojazdów, orzeczonego w związku z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości. Blokada alkoholowa jest 
urządzeniem uniemożliwiającym działanie silnika samochodu w przypadku, gdy poziom alkoholu 
w wydychanym przez kierującego powietrzu przekracza 0,1 mg alkoholu w 1 dm3 – cena zakupu i instalacji 
urządzenia waha się 1000 zł do kilku tysięcy zł. Blokada jest urządzeniem połączonym z zapłonem pojazdu, 
który wymaga od kierowcy poddania się kontroli trzeźwości przed każdym uruchomieniem pojazdu. Jeśli 
stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu przekracza dopuszczalny poziom, urządzenie uniemożliwia 
uruchomienie pojazdu. Obecnie używane są urządzenia, składające się z czterech części: 
 
– analizatora oddechu, zamontowanego w pojeździe, który mierzy stężenie alkoholu u kierowcy i może 
przekazać ostrzeżenie, gdy dopuszczalny poziom zostanie przekroczony, 
 
– urządzenia umożliwiającego przeprowadzenie testu trzeźwości podczas jazdy (większość blokad wymaga 
powtarzania testu co jakiś czas, np. 30 minut). Jeżeli podczas jazdy na dany sygnał kierowca nie wdmuchnie 
odpowiedniej objętości powietrza albo gdy stężenie alkoholu w jego oddechu przekroczy dopuszczalny poziom, 
urządzenie ostrzega kierowcę, poprzez uruchomienie alarmu, który może zostać wyłączony dopiero w momencie 
zatrzymania pojazdu lub przeprowadzenia badania na obecność alkoholu zakończonego wynikiem negatywnym, 
 
– systemu zabezpieczeń przed fałszerstwami, 
 
– systemu rejestrującego i przechowującego wyniki pomiarów stanu trzeźwości.  
 
Skuteczność sankcji blokad alkoholowych w redukcji wskaźnika recydywizmu nietrzeźwych kierowców została 
udowodniona licznymi badaniami naukowymi. Celowość wprowadzenia takich rozwiązań jest również 
sygnalizowana w dokumentach i raportach Unii Europejskiej (m.in. European Transport Safety Council). 
Obowiązek stosowania blokady alkoholowej stosowany jest w niektórych krajach skandynawskich.  
 
Projekt ma ponadto na celu zachowanie dotychczasowych rozwiązań prawnych stosowanych wobec 
kierowców, którzy na mocy decyzji starosty tracą uprawnienie do kierowania pojazdami w razie przekroczenia 
liczby 20 punktów za naruszanie przepisów ruchu drogowego, których dopuścili się w okresie 1 roku od dnia 
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wydania po raz pierwszy prawa jazdy, a jednocześnie poszerzenie regulacji o cofnięcie uprawnienia do 
kierowania pojazdami w razie popełnienia w okresie 2 lat od dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy trzech 
wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub jednego przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 
w komunikacji. 
 
Ponadto projekt zawiera rozwiązania pozwalające na odbieranie uprawnień do kierowania pojazdami 
w przypadku rażącego przekroczenia dopuszczalnej prędkości, tj. o ponad 50 km/h w stosunku do 
obowiązującego limitu, oraz zatrzymywanie prawa jazdy lub cofnięcie uprawnienia w przypadkach 
przewożenia w pojeździe osób w nadmiernej liczbie. 
 
Efektem projektowanych zmian powinno być systematyczne zmniejszanie się liczby kierowców prowadzących 
pojazd z prędkością rażąco przekraczającą dopuszczalny limit oraz przewożących pasażerów w nadmiernej 
liczbie. Ponadto proponowane rozwiązania powinny doprowadzić do zmniejszania się liczby naruszeń 
przepisów ruchu drogowego dokonywanych przez niedoświadczonych kierowców. 
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  
 
Za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości grożą sankcje karne w postaci grzywny, ograniczenia wolności 
lub pozbawienia wolności. W niektórych krajach sprawców powtórnie złapanych na prowadzeniu pojazdu 
w stanie nietrzeźwości kieruje się na leczenie odwykowe.  
 
Przykłady:  
 

Francja (norma 0,5 prom.) – grzywna 4500 euro lub kara pozbawienia wolności do dwóch lat. Prawo francuskie 
przewiduje również szczególne, bardziej rygorystyczne limity dla określonych grup kierowców, np. transportu 
publicznego. 
 
Niemcy (norma 0,5 prom. i 0,0 prom. dla kierujących w wieku do 21 lat) – w przypadku nieznacznego 
przekroczenia normy grzywna w wysokości do 300 euro. Jeżeli kierowca będący pod wpływem alkoholu nie jest 
zdolny do bezpiecznego prowadzenia pojazdu, grozi mu kara pozbawienia wolności do roku. Jeżeli zaś 
spowodował zagrożenie życia, zdrowia lub mienia znacznej wartości, grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. 
 
Norwegia (norma 0,2 prom.) – możliwe sankcje to grzywna, zakaz prowadzenia pojazdów, pozbawienie 
wolności, poddanie terapii, prace społeczne. Sankcja jest zależna od przekroczenia normy. Przy przekroczeniu 
normy 0,2–0,5 prom. grzywna może wynieść około 1100 euro, a zakaz prowadzenia pojazdów do sześciu 
miesięcy. Przy zawartości alkoholu we krwi powyżej 0,5 prom. grzywna wynosi 150% miesięcznego dochodu, 
a zakaz prowadzenia pojazdów – rok do dwóch lat. 
 
Wielka Brytania (norma 0,8 prom.) – grzywna do 5000 funtów lub/i kara pozbawienia wolności do sześciu 
miesięcy, a także obligatoryjne odebranie prawa jazdy na co najmniej 12 miesięcy. W przypadku recydywy 
zatrzymuje się prawo jazdy na minimum trzy lata. Jeżeli pijany kierowca spowoduje śmiertelny wypadek, kara 
pozbawienia wolności może wynieść do 10 lat. 
 
Szwajcaria dopuszczalny limit alkoholu we krwi to 0,5 prom., ale dla kierowców początkujących i zawodowych 
to 0,0 prom. W razie stwierdzenia zawartości alkoholu od 0,5 do 0,79 prom. kierowca zostanie ukarany karą 
grzywny 600 CHF, powyżej 0,8 prom. grzywna nawet do 150 000 CHF. Szwajcaria jest jednym z krajów, które 
dostosowują mandaty do wysokości zarobków karanych kierowców 
 
Rozwiązania podobne do proponowanych w projekcie, w zakresie karania osób naruszających w sposób rażący 
przepisy bezpieczeństwa w ruchu drogowym, funkcjonują w wielu państwach Unii Europejskiej, w tym 
w Czechach, Estonii, Litwie, Grecji, Belgii, Danii, Portugalii, Holandii, Francji, Słowenii, Rumunii, a także 
Szwajcarii. W wielu z tych państw w ostatnim czasie nastąpiła poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. 
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4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 
Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Kierowcy Ok. 20 mln Baza CEPiK Pozytywne 
Piesi Bd bd Pozytywne 
Osoby, wobec których 
orzeczono zakaz 
prowadzenia pojazdów 
(wskutek jazdy w stanie 
nietrzeźwości) 

Ok. 70 000 osób 
rocznie 

 

Dane statystyczne 
Ministerstwo 

Sprawiedliwości 

Pozytywne 

Organy ruchu 
drogowego: 
Policja, Inspekcja 
Transportu Drogowego 

  W zakresie zatrzymywania 
praw jazdy osobom które 
dopuściły się rażącego 
przekroczenia dopuszczalnej 
prędkości lub przewoziły 
nadmierną liczbę osób, 
realizowania zadań z zakresu 
kontroli ruchu drogowego 
w stosunku do 
niedoświadczonych 
kierowców oraz w zakresie 
gromadzenia 
i przekazywania 
odpowiednich informacji 
staroście oraz do CEK. 

Inspekcja Transportu 
Drogowego i straże 
gminne (miejskie) 

  W zakresie przekazywania 
staroście informacji 
w przypadku ujawnienia 
przy użyciu urządzenia 
rejestrującego rażącego 
przekroczenia prędkości 
i uiszczania mandatu 
karnego przez kierującego 
pojazdem oraz w przypadku 
ujawnienia wykroczenia 
popełnionego przez 
niedoświadczonego 
kierowcę. 

Sądy   W zakresie przekazywania 
staroście odpisów wyroków 
w sprawach o rażące 
przekroczenie prędkości oraz 
w sprawach o wykroczenia i 
przestępstwa w ruchu 
drogowym popełniane przez 
niedoświadczonych 
kierowców. 

Starostowie   W zakresie wydawania 
decyzji adm. o czasowym 
zatrzymaniu prawa jazdy 
oraz decyzji adm. 
o zatrzymaniu prawa jazdy. 

Centralna Ewidencja 
Kierowców 

  W zakresie uwzględnienia 
od dnia 4 stycznia 2016 r. 
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funkcji wynikającej 
z wprowadzanych regulacji 
 
 
 
 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt został przesłany do konsultacji wielu podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem ruchu drogowego.  

W ich skład wchodzą: Automobil Klub Polski, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Główny 

Inspektorat Transportu Drogowego, Komenda Główna Policji, Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej, 

Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Państwa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Fundacja Jedź Bezpiecznie, Fundacja Krzysztofa Hołowczyca „Kierowca Bezpieczny”, Ogólnopolski Związek 

Pracodawców Transportu Drogowego, Polski Kongres Drogowy, Polski Związek Motorowy, Polski Związek Wynajmu 

i Leasingu Pojazdów, Stowarzyszenie „Droga i Bezpieczeństwo”, Stowarzyszenie „Alter Ego”, Stowarzyszenie „Miasta 

Dla Rowerów”, Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego”, Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom 

Wypadków i Katastrof Komunikacyjnych oraz Przemocy „Przejście”, Towarzystwo Trzeźwości Transportowców, 

Wojewódzkie Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego, Zrzeszenie 

Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. 

Ponadto projekt został przesłany do konsultacji do Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Krajowej Rady Sądownictwa 

oraz do Sądu Najwyższego. 

Zgłoszenie uwag i wyrażenie opinii w przedmiocie projektu jest również możliwe za pośrednictwem portalu 

konsultacje.gov.pl. 

Do dnia 30 kwietnia 2014 r. nie zgłoszono żadnych uwag i opinii w przedmiocie projektu. 
Po wskazanym terminie wpłynęły uwagi od następujących podmiotów: 
– opinia Sądu Najwyższego, w której nie podzielono intencji projektodawców, wyrażając przekonanie o negatywnym 

kierunku zmian, w szczególności w związku z wprowadzeniem obligatoryjnego orzekania środka karnego w postaci zakazu 

prowadzenia pojazdów, czy z określeniem minimalnej kwoty nawiązki lub świadczenia pieniężnego. 
– opinia Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych zawierająca wątpliwości interpretacyjne i uwagi do 

przedłożonego projektu. W opinii projektodawcy nie powinny one znaleźć odzwierciedlenia w przedłożonym projekcie.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 
(ceny stałe  

z …… r.) 

Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [tys zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 
(w tys. zł) 

400 
755 

360 
679 

324 612 292 150 262 
935 

236 
642 

212 
978 

191 
680 

172 
512 

155 621 139 
735 

2 750 299 
(tys.) 

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Wydatki ogółem 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             
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JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Saldo ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki 
(oddzielnie) 

            

Źródła finansowania  
 
 
 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do 
obliczeń założeń 

W związku z projektowanymi zmianami w zakresie instytucji nawiązki oraz świadczenia 
pieniężnego przewiduje się wzrost wpływów dla Funduszy Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 
Postpenitencjarnej.  
 
Zgodnie z projektowanymi zmianami, czyny zabronione określone w art. 178a § 1 i w art. 178a § 4, 
jako przestępstwa formalne, wiązały się będą z koniecznością zapłaty świadczenia pieniężnego 
w wysokości kolejno 10 000 zł lub 5 000 zł. Liczba kierowców, którzy popełnili wyżej wymienione 
czyny wynosiła w roku 2013 r. 57 675 i 11 238 osób, co oznaczałoby przychody w wysokości 
kolejno 288 375 000 zł i 112 380 000 zł. Zakładając sukcesywne zmniejszenie się liczby kierowców 
prowadzących pojazdy w stanie nietrzeźwości, przyjęto 10-procentowy spadek ilości objętych 
oboma przepisami sprawców.  
 
Przedmiotowy projekt doprowadzi do większego zdyscyplinowania osób karanych za wykroczenia 
w ruchu drogowym. Może to mieć wpływ na sytuację obywateli i gospodarstw domowych. 
Bezpośrednie skutki wprowadzenia przedmiotowych rozwiązań nie są jednak możliwe do 
oszacowania. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców 
oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe 
z …… r.) 

duże przedsiębiorstwa 0 0 0 0 0 0 0 
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

0 0 0 0 0 0 0 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

0 0 0 0 0 0 0 

(dodaj/usuń) 0 0 0 0 0 0 0 
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń) Wysoki poziom bezpieczeństwa w ruchu drogowym oznacza znacznie niższy 
stopień wypadków (szczególnie śmiertelnych). Społeczny wymiar takiego 
zjawiska, jakkolwiek wymyka się kryteriom mierzalnym, jest nie do przecenienia, 
a proponowane rozwiązania dają szansę na poważne ograniczenie zjawiska 
nietrzeźwych kierowców. 

(dodaj/usuń)  
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Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych 
i przyjętych do 
obliczeń założeń  

 
 
 
 
 
 
 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 
nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: 
Projektowana zmiana spowoduje zwiększenie liczby przekazywanych dokumentów i stosownych procedur. 
W szczególności wzrośnie liczba praw jazdy zatrzymywanych podczas kontroli drogowych, a następnie 
przekazywanych starostom, wzrośnie liczba decyzji o zatrzymaniu praw jazdy wydawanych przez starostów, 
zwiększy się przepływ wymaganych informacji pomiędzy organem prowadzącym ewidencję kierowców 
naruszających przepisy ruchu drogowego oraz starostami. 
 

9. Wpływ na rynek pracy  
 
Nie przewiduje się wpływu projektowanej regulacji na rynek pracy. 
 
10. Wpływ na pozostałe obszary 
 

 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne:       

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

 
Projekt daje szanse na zwiększenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, co pozwoli na 
zmniejszenie wypadków śmiertelnych w Polsce.  
 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
 
W ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie projektowanych przepisów.  
 
 
12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
 
W ciągu 5 lat od dnia wejścia w życie projektowanych przepisów, poprzez gruntowną ocenę danych 
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statystycznych i określenie tendencji zjawiska prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości oraz wpływu na 
bezpieczeństwo ruchu drogowego. Miernikiem, jaki zostanie przyjęty dla ewaluacji efektów wprowadzonych 
regulacji, będzie porównanie skali zjawiska prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, w szczególności 
poprzez ocenę udziału tych osób w ogólnej strukturze wypadków w ruchu drogowym, w tym wypadków 
śmiertelnych. 
 
M1 – coroczne sumaryczne porównanie ilości przestępstw, polegających na prowadzeniu pojazdu w stanie 
nietrzeźwości. 
M1 – coroczne sumaryczne porównanie ilości wypadków w ruchu drogowym, których przyczyną było 
prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości.  
  
Ewaluacja nastąpi również poprzez badanie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym 
uwzględnieniem naruszeń popełnianych przez niedoświadczonych kierowców oraz przypadków rażącego 
przekraczania dozwolonej prędkości i przewożenia zbyt dużej liczby pasażerów. Miernikiem będzie porównanie 
liczby ww. naruszeń w ciągu roku poprzedzającego wejście w życie projektowanych przepisów do wyników 
w roku po wprowadzeniu proponowanych rozwiązań. 
 
13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  
 
 
Brak 
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