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

W myśl przepisów ustawy o transporcie drogowym, jednym z zadań Inspekcji Transportu Drogowego (da-
lej ITD) jest kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego w zakresie i na zasadach określonych w u-
stawie - Prawo o ruchu drogowym. Do wspomnianego zakresu należy między innymi ujawnianie za pomocą 
stacjonarnych urządzeń rejestrujących zainstalowanych w pasie drogowym dróg publicznych naruszeń prze-
pisów ruchu drogowego polegających na przekraczaniu dopuszczalnej prędkości oraz niestosowaniu się do 
sygnałów świetlnych. Kodeks drogowy daje ITD prawo do udziału w postępowaniach w sprawach o wykro-
czenia, w tym do prowadzenia czynności wyjaśniających, kierowania do sądu wniosków o ukaranie, oskarża-
nia przed sądem oraz wnoszenia środków odwoławczych.  

Prowadzenie postępowania uzależnione jest oczywiście od ustalenia sprawcy. W tym celu w pierwszej ko-
lejności na podstawie zarejestrowanego materiału ustala się właściciela pojazdu. Jeżeli jednak to nie właści-
ciel dopuścił się zarejestrowanego wykroczenia drogowego, to jest on obowiązany na podstawie art. 78 ust. 4 
kodeksu drogowego wskazać, komu w oznaczonym czasie powierzył pojazd do kierowania lub używania. 
Zdarza się jednak, że właściciel pojazdu nie chce lub nie jest w stanie wskazać osoby, która faktycznie dopu-
ściła się zarejestrowanego wykroczenia. W takim przypadku regułą jest kierowanie wniosku o ukaranie wła-
ściciela pojazdu. W świetle zarysowanej niedawno linii orzeczniczej sądów powszechnych można jednak 
wysnuć wątpliwość, czy ITD w istocie może w takich przypadkach występować do sądu z wnioskiem o uka-
ranie właściciela pojazdu. Jak wynika z postanowienia Sądu Rejonowego dla Warszawy-Mokotowa 
z 13 listopada 2012 r., art. 78 ust. 4 kodeksu drogowego nie określa sposobu zachowania się uczestników 
ruchu, a jedynie obowiązek wskazania kierującego autem w danym momencie. Wspomniana regulacja jest 
zatem przepisem o charakterze administracyjnym, a nie przepisem ruchu drogowego. Stąd też, w ocenie sądu, 
Inspekcja Transportu Drogowego nie ma podstaw prawnych do występowania do sądu z wnioskiem o ukara-
nie właściciela pojazdu, jeśli ten nie wskazał kierującego pojazdem. 

Ten precedensowy wyrok może prowadzić do ugruntowania się linii orzeczniczej utrudniającej dochodze-
nie kary od sprawców wykroczeń drogowych. Dlatego też proszę Pana Ministra o rozważenie potrzeby moni-
torowania orzecznictwa sądowego w opisanym zakresie i o ewentualne podjęcie stosownych działań o cha-
rakterze legislacyjnym w przypadku, gdyby wskazane stanowisko sądu znalazło akceptację innych składów 
orzekających w podobnych sprawach. 

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




