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W nawiązaniu do pism z dnia 27 sierpnia 2014 r. i 17 września 2014 r., nr 

GMS-WP-173-181/14 i nr GSM-WP-173-206/14, dotyczących poselskiego 

projektu ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie osób przebywających na 

obszarach wodnych oraz autopoprawki do tego projektu, przekazanych 

Prokuratorowi Generalnemu do zaopiniowania w trybie art. 3 ust. l pkt 9 ustawy 

z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z 

późn. zm.), uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 

przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. Nr 208, poz. 1240), dalej 

nazywana: u.b.o.o.w, wprowadziła przepis art. 35 określający wykroczenie 

polegające na prowadzeniu w ruchu wodnym statku lub innego obiektu 

pływającego, niebędącego pojazdem mechanicznym, w stanie nietrzeźwości, po 

użyciu środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka 

odurzającego. 

W projekcie, w celu zwiększenia bezpieczeństwa osób przebywających 

na obszarach wodnych, proponuje się rozszerzenie zakresu penalizacji poprzez 

zastąpienie w art. 35 u.b.o.o.w. określenia "w stanie nietrzeźwości, po użyciu 

środka działającego podobnie do alkoholu lub pod wpływem środka 

odurzającego" wyrażeniem "w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu 
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podobnie działającego środka". Projektowana nowelizacja przepisów art. 7 

i art. 30 u.b.o.o.w. ma charakter dostosowawczy. 

Stan po użyciu alkoholu jest zdefiniowany w at. 46 ust. 2 ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r., poz. 1356, z późn. zm.), dalej nazywanej: 

u.w.t.p.a., i zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub 

prowadzi do stężenia we krwi od 0,2%o do 0,5%o albo obecności w wydychanym 

powietrzu od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w l dm3 • 

W związku z proponowaną zmianą art. 35 u.b.o.o.w. może powstać 

wątpliwość, czy na podstawie tego przepisu odpowiedzialność będą ponosili 

także sprawcy, którzy zrealizują jego zmaniona znajdując się w stanie 

nietrzeźwości, którego definicję zawiera art. 46 ust. 3 u.w.t.p.a, lub pod 

wpływem środka odurzającego. 

W piśmiennictwie prawniczym prezentowany jest pogląd, ze stan po 

użyciu alkoholu ma tylko dolną granicę wynoszącą 0,2%o alkoholu we krwi lub 

0,1 mg/dm3 w wydychanym powietrzu, a kiedy wartości te przekraczają 0,5%o 

lub 0,25 mg/dm3 przechodzi w stan nietrzeźwości, nie przestając być stanem po 

użyciu alkoholu (M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń, s. 595) .. Sąd 

Najwyższy w postanowieniu z dnia 7 czerwca 2002 r. podzielił powyższe 

stanowisko uznając, że "Jeśli stan po użyciu alkoholu po przekroczeniu 

określonej granicy przechodzi w stan nietrzeźwości, to nie oznacza, że przestaje 

być stanem po użyciu alkoholu" (I KZP 14/02, OSN Prok. i Pr. 2002, nr 9, poz. 

16). 

W projektowanym art. 35 u.b.o.o.w. znamwmem alternatywnym do 

"stanu po użyciu alkoholu" jest "stan po użyciu podobnie działającego środka". 

Ustalenie zakresu tego pojęcia na gruncie wymienionego przepisu wobec braku 

definicji legalnej, a także chaosu terminologicznego w zakresie określenia 

intoksykacji jako znamienia typów czynów zabronionych, może wzbudzać 

poważne wątpliwości. Stan taki jest także znamieniem czynów określonych w 

l 
' 

l 
i 



3 

art. 86 § 2, art. 87 § l i 2 oraz art. 96 § l pkt 3 Kodeksu wykroczeń. Sąd 

Najwyższy w wyroku z dnia 7 lutego 2007 r. stwierdził, że stanem pod 

wpływem środka odurzającego jest taki stan, który wywołuje - w zakresie 

odziaływania na ośrodkowy układ nerwowy- takie same skutki jak spożycie 

alkoholu powodujące stan nietrzeźwości. Od tego stanu odrótnia się stan po 

użyciu alkoholu, a więc i środka odurzającego, który w zakresie skutków jest 

równoważny stanowi po użyciu alkoholu. Natomiast jaki jest zakres pojęcia 

"środek odurzający" wyjaśnia uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27lutego 2007 

r., sygn. I KZP 36/06, zgodnie z która obejmuje ono nie tylko środki odurzające 

wymienione w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 124, j.t.), lecz również inne substancje pochodzenia 

naturalnego lub syntetycznego, działające na ośrodkowy układ nerwowy, 

których użycie powoduje obniżenie sprawności w zakresie kierowania pojazdem 

(Biul. SN 2007, nr 2, poz. 18) 

Stanowisko, iż w pojęciu środka działającego podobnie jak alkohol 

mieszczą się zarówno środki odurzające oraz inne substancje, które nie 

powodują upojenia alkoholowego, ale działając podobnie jak alkohol na 

ośrodkowy układ nerwowy, obniżają lub mogą obniżać spra"Y_ność 

psychofizyczną kierujących pojazdami prezentowane jest również w doktrynie 

(por. R. A. Stefański, Kodeks karny. Komentarz pod redakcją O. Gómiak, 

Warszawa 2006; M. Kala, Środki działające podobnie do alkoholu w organizmie 

kierowcy, Paragraf na Drodze 2004, nr 11 ). 

Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że projektowana w art. 35 

u.b.o.o.w. zmiana, przy założeniu stosowania w praktyce wyżej wskazanych 

poglądów wypracowanych w judykaturze i piśmiennictwie, doprowadzi do 

zakładanego rozszerzenia zakresu penalizacji. 

Reasumując, projekt należy zaopiniować pozytywnie. 


