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W nawiązaniu do przesłanego przy piśmie GMS-WP-173-37/14 z dnia 6lutego 2014 r. 
projektu ustawy o zmianie ustawy- Kodeks kamy oraz niektórych innych ustaw, w załączeniu 
przesyłam opinię do przedmiotowego projektu sporządzoną w Ośrodku Badań, Studiów i Legislacji 
Krajowej Rady Radców Prawnych. 
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Lublin, dnia 23 lutego 2014 r. 

Opinia 

Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy- Kodeks karny oraz niektórych 
innych ustaw, przesłanym przy piśmie GMS-WP-173-37 /14 z dnia 6lutego 2014 r. 

Celem opiniowanego projektu jest zaostrzenie odpowiedzialności 

za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym popełnione przez 

kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, 

a także zaostrzenie odpowiedzialności karnej za wykroczenie prowadzenia pojazdu 

po użyciu alkoholu lub innego podobnie działającego środka, wreszcie wprowadzenie 

obligatoryjnego podania wyroku do publicznej wiadomości w razie skazania 

za przestępstwo z art. 178a k.k. Jak wynika z uzasadnienia opiniowanego projektu, 

projektodawca zakłada, że zaostrzenie kary we wskazanym wyżej zakresie przyczyni się 

do zwiększenia świadomości kierowców, większej efektywności kary, a w konsekwencji 

do zmniejszenia liczby wypadków drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych 

kierowców. 

Proponowane zmiany zarówno co do samej zasady, jak co do szczegółowych 

rozwiązań, budzą wątpliwości. Mając pełną świadomość znacznego echa, jakim 

w społeczeństwie odbiły się głośne ostatnio przypadki spowodowania zdarzeń 

drogowych przez sprawców, prowadzących pojazdy mechaniczne w stanie 

nietrzeźwości, należy jednakowoż unikać kolejnej "punktowej" (odnoszącej się 

do wybranych tylko czynów zabronionych) nowelizacji kodeksu karnego, po raz kolejny 

zachwiewającej już naruszone proporcje karania. Należy przypomnieć, że już na tle 

ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny, Dz. U. 2000, nr 48, 

poz. 548, którą wprowadzono art. 178a k.k., podnoszono cały szereg wątpliwości, 

odnośnie do tego przepisu. Już wtedy W. Wróbel pisał, że niska granica stężenia 

alkoholu we krwi stanowiąca znamię czynu zabronionego przez art. 178a k.k. (zgodnie 

z treścią art. 115 § 16 k.k. wynosząca 0,5 %o) może skutkować w praktyce trudnościami 
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z ustaleniem strony podmiotowej tego czynu. Ma on charakter umyślny, zaś - jak 

słusznie podnosił W. Wróbel - samo spożycie alkoholu nie może stanowić podstawy 

do przypisania umyślności w zakresie wypełnienia znamion czynu zabronionego przez 

art. 178a. (W. Wróbel: Krytycznie o zaostrzeniu odpowiedzialności za przestępstwa 

komunikacyjne, Państwo i Prawo 2001, z. 7, s. 60 i n.). Już dzisiaj wiadomo, że praktyka 

w gruncie rzeczy lekceważy ustalanie umyślności w odniesieniu do tego czynu -

wystarczy samo stwierdzenie istnienia określonego stężenia alkohol we krwi. Nie bada 

się czy sprawca w ogóle o tym stężeniu wiedział. Oczywiście może to wchodzić w grę 

tylko w odniesieniu do przypadków spożycia niewielkiej ilości alkoholu 

lub prowadzenia pojazdu po upływie stosunkowo znacznego czasu od chwili jego 

spożycia. Niewątpliwie celem projektodawcy nie było zaostrzenie odpowiedzialności 

w takich właśnie przypadkach, niemniej jednak powinni mieć świadomość, że i ich 

projektowana zmiana dotyczy. Teoretycznie zresztą w takich wypadkach można uznać, 

że sprawca działał pod wpływem błędu, a zatem nie może odpowiadać za umyślne 

przestępstwo z art. 178a k.k., może jednak za wykroczenie art. 87 k.w., ponieważ 

to ostatnie może być popełnione zarówno umyślnie, jak nieumyślnie. Jak wskazano 

jednak wyżej praktyka w gruncie rzeczy w wielu wypadkach przechodzi do porządku 

dziennego nad kwestią ustalania umyślności. 

Przypomnieć należy, że projekt tylko zaostrza sankcje, nie modyfikuje natomiast 

ustawowych znamion określonych czynów zabronionych. O ile nie ma problemów 

z ustaleniem, czym różni się stan nietrzeźwości od stanu po użyciu alkoholu, o tyle 

na gruncie obecnego stanu prawnego, jak i stanu, jaki będzie istniał w razie uchwalenia 

projektowanej ustawy, nie ma w gruncie rzeczy pewnego narzędzia pozwalającego 

odróżnić stan "pod wpływem środka odurzającego" (art. 178 k.k.), od stanu, w jaki się 

można wprowadzić "przy użyciu podobnie działającego środka"( art. 87 k.w.). Wydaje 

się, że ewentualne prace nad nowelizacją przepisów w tym zakresie powinny się 

skoncentrować nad poprawnym i klarownym ustaleniu zakresu ustawowych znamion 

obu czynów zabronionych. Mechaniczne podnoszenie kary niczego tu nie zmieni. 

Samo podnoszenie kary także może budzić wątpliwości. Znana jest skala 

zjawiska, jakim są wypadki komunikacyjne. Jest to niewątpliwie zjawisko niekorzystne, 

niebezpieczne, należy je ograniczać. Przypomnieć jednak należy, że nie jest to pierwszy 
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pomysł podniesienia sankcji za wypadki drogowe, w tym popełnione pod wpływem 

alkoholu czy środków odurzających. Sankcję tę już podniesiono. Uczyniono to wyżej 

wspomnianą ustawą z dnia 14 kwietnia 2000 r. o zmianie ustawy- Kodeks karny, Dz. U. 

2000, nr 48, poz. 548. Gdyby prawdziwe było twierdzenie zawarte w uzasadnieniu 

opiniowanego projektu, że podniesienie kary zmniejsza liczbę wypadków drogowych, 

stałoby się to właśnie po wejściu w życie tej ustawy. W momencie wejścia w życie tej 

ustawy nastąpiłby gwałtowny spadek liczby wypadków drogowych, zwłaszcza 

spowodowanych przez sprawców nietrzeźwych, czy pozostających pod wpływem 

środka odurzającego. Nic takiego nie miało jednak miejsca. Rzut oka na statystykę 

w zakresie wypadków drogowych pozwala jednoznacznie stwierdzić, że liczba 

wypadków drogowych harmonijnie spadała w latach 1997 2010 

(http://www.stat;yst;yka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562.Wypadki-drogowe-raport;y

roczne.html), a wejście w życie wspomnianej wyżej ustawy ani nie spowolniło, ani nie 

przyspieszyło tego spadku. Po prostu spadek ten był niezależny od wysokości kary, 

tak jak niezależny od niej jest obecnie odnotowywany wzrost. Wiąże się on w dużej 

mierze z ogólną fluktuacją przestępczości, ruchem ludności (znaczny wpływ ma 

na przykład okoliczność, że w latach 1997- 2010, zwłaszcza po 2003 r., wielu obywateli 

Polski wyjechało na stałe lub na dłuższy pobyt za granicę). Spadek ten dotyczył zresztą 

we wskazanym okresie nie tylko ogółu wypadków drogowych, ale także i wypadków 

drogowych spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących. Także i w tym zakresie 

wprowadzenie wskazanej wyżej ustawy nie spowodowało żadnego zakłócenia powolnej 

tendencji spadkowej. Liczba nietrzeźwych sprawców wypadków drogowych spadała 

po wejściu w życie tej ustawy w podobnym tempie, jak wcześniej. Skoro zaostrzenie 

sankcji w roku 2000 niczego nie zmieniło w tendencjach w zakresie wypadków 

drogowych, nie ma żadnych powodów, by uważać, że w przypadku projektowanej 

ustawy będzie inaczej. 

Należy zresztą pamiętać jeszcze o jednym, co zdaje się uciekać ze świadomości 

społecznej - niezależnie od tego, że prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu jest 

niebezpieczne, znakomita większość wypadków drogowych jest powodowana przez 

kierowców całkowicie trzeźwych. Ze statystyk Policji wynika, że kierowcy nietrzeźwi 

spowodowali w roku 2012 12% wszystkich wypadków drogowych 



Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji 

(http://www.statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/76562.Wypadki-drogowe-raporty

roczne.html). Równie poważną przyczyną wypadków, co jazda w stanie nietrzeźwości, 

jeżeli nawet nie większą, jest brak szacunku dla przepisów drogowych, nadmierna 

brawura, duży udział w ruchu drogowym kierowców bardzo młodych. Nie znaczy to, 

że niniejsza opinia zmierza do usprawiedliwiania nietrzeźwych kierowców. Chodzi tylko 

o uzmysłowienie, że zwalczanie nietrzeźwych kierujących pojazdami nie wystarczy 

dla zapewnienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

Przy całym szacunku dla tragedii, które miały ostatnio kilkakrotnie miejsce, 

nie wydaje się, aby samo zaostrzanie kary mogło zmniejszyć poziom przestępczości 

drogowej. Tym bardziej nie jest dobrą praktyką nowelizowanie prawa karnego 

inspirowane konkretnymi, nawet najtragiczniejszymi, przypadkami. 

Warto natomiast zauważyć, że sankcja przewidziana za przestępstwo z art. 178 

k.k. już jest wysoka, już można ją uważać za nieadekwatną (W. Wróbel: Krytycznie ... , s. 

57 - 58. Pogląd ten podzielił swego czasu autor niniejszej opinii - M. Kulik: 

Dotychczasowe nowelizacje kodeksu karnego, Prokuratura i Prawo 2002, nr 12, s. 50). 

Może to zobrazować stosunkowo prosty przykład -jeżeli sprawca poza drogą publiczna, 

np. na podwórzu własnego domu, przejedzie przypadkowo w stanie nietrzeźwości 

drugiego człowieka samochodem, poniesie odpowiedzialność za nieumyślne 

spowodowanie śmierci (art. 155 k.k.), za które grozi mu kara od 3 miesięcy do 5 lat 

pozbawienia wolności. Jednak kilkadziesiąt metrów dalej, na drodze publicznej, za to 

samo przestępstwo grozi mu na podstawie art. 177 § 2 k.k. w zw. z art. 178 k.k. kara od 9 

miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności, połączona z obowiązkiem orzeczenia zakazu 

prowadzenia pojazdów, w zasadzie na zawsze. Oczywiście - w drugim wypadku pojawi 

się dodatkowy przedmiot ochrony - bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Jednak nie 

wydaje się, aby jego istnienie uzasadniało tak znaczną progresję sankcji. Przypomnijmy, 

że karą do 12 lat pozbawienia wolności są zagrożone takie przestępstwa, jak rozbój, czy 

zgwałcenie. Takie czyny, jak dzieciobójstwo, zabójstwo z litości, czy zabójstwo w afekcie 

zagrożone są nawet karą łagodniejszą (3 miesiące do lat S lub 1 rok do 10 lat), a 

przecież, jak należy pamiętać, są to przypadki umyślnego pozbawienia życia innego 

człowieka. Oczywiście projekt nie dotyczy art. 178, lecz 178a i art. 87 kw. jednak w 

odniesieniu do tych typów czynów zabronionych podniesiono wyżej wątpliwości. 
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Dlatego uważam, że sankcje w wypadkach objętych opiniowanym projektem już 

są bardzo wysokie. Ich podnoszenie niczego nie zmieni, a jeszcze bardziej zakłóci 

proporcje, które już obecnie można uważać za naruszone. Przecież po wprowadzeniu 

projektowanej zmiany powtórne skazanie za bezwypadkowe prowadzenie pojazdu 

w stanie nietrzeźwości będzie wiązało się z karą identyczną, jak za spowodowanie przez 

sprawcę trzeźwego wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym! Będzie to kuriozalna 

regulacja, jeżeli zważyć, że w pierwszym przypadku, mimo powtórnego prowadzenia 

pojazdu w stanie nietrzeźwości, nie nastąpiły żadne dalsze następstwa, gdy w drugim 

wypadku sprawca trzeźwy spowodował śmierć człowieka. Trudno doprawdy 

uzasadnić, że mamy do czynienia z zachowaniami o identycznym ciężarze gatunkowym 

i identycznej szkodliwości społecznej. Tymczasem projekt za oba te czyny przewiduje 

identyczne zagrożenie. 

Jest to poważna wada projektu - podnosi sankcje za czyn z art. 178a, nie widząc 

potrzeby podniesienia sankcji za czyny z art. 177 popełnione w warunkach art. 178. 

W ten sposób ulegnie zmniejszeniu różnica w sankcji między jazdą w stanie 

nietrzeźwości, a jazdą w stanie nietrzeźwości, połączoną ze spowodowaniem wypadku. 

Tymczasem różnica między oboma czynami jest jakościowo istotna, co nie wymaga 

chyba dalszych wyjaśnień. Nie znaczy to, że słuszne byłoby podniesienie sankcji za czyn 

z art. 177 popełnionym w warunkach określonych w art. 178. W tym ostatnim wypadku 

dalsze podniesienie sankcji zupełnie już naruszy gradację przestępstw. 

Nie do pomyślenia jest, aby sprawca wypadku drogowego, nawet poważnego, 

odpowiadał surowiej, niż sprawca zgwałcenia. Należy wybrać inną drogę. Nie ma 

potrzeby podnoszenia sankcji za czyn z art. 178a, tym bardziej, że, jak wskazano wyżej, 

nie wpłynie to najprawdopodobniej na poziom przestępczości drogowej. Sankcje należy 

pozostawić w obecnym kształcie, a przeciwdziałanie patologiom w ruchu drogowym 

należy pozostawić praktyce. Już obecnie posiadane przez nią narzędzia są wystarczające 

do adekwatnej reakcji prawnokarnej. 

Podobnie, i to z identycznych powodów, należy ocenić proponowane zmiany 

w kodeksie wykroczeń. Należy zwrócić uwagę, że tylko w powodu proponowanej 

zmiany jednego jedynego artykułu części szczególnej kodeksu wykroczeń, kara 

ograniczenia wolności, przewidziana w kodeksie wykroczeń ma ulec sześciokrotnemu 
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zwiększeniu. Projektodawcy proponują bowiem jej podniesienie, i to drastyczne, 

bowiem ma ona wynosić od 2 do 6 miesięcy. Zapewne projektodawcy nie zdają sobie 

z tego sprawy, lecz tym jednym ruchem proponują podniesienie kary za cały szereg 

wykroczeń, i to nie tylko zawartych w kodeksie wykroczeń. Jeżeli bowiem dojdzie do 

proponowanej zmiany art. 20 § 1 k.w., przepis ten znajdzie zastosowanie wszędzie tam, 

gdzie przepisy jakiejkolwiek ustawy stypizują jakieś wykroczenie, przewidując za nie 

karę ograniczenia wolności. Do tej pory żaden przepis tworzący sankcję w postaci kary 

ograniczenia wolności za wykroczenie nie operował granicami tej kary, ale stanowił 

tylko o karze ograniczenia wolności. Nie tworzyło to żadnych problemów, skoro kara 

ograniczenia wolności zawsze wynosiła po prostu 1 miesiąc. Jednak jeżeli w części 

ogólnej kodeksu wykroczeń będzie mowa o karze ograniczenia wolności jako o karze 

trwającej od 2 do 6 miesięcy, wszędzie tam, gdzie przepis mówi o karze ograniczenia 

wolności bez dalszego uszczegółowienia, będzie mowa o karze trwającej od 2 do 6 

miesięcy. Zatem projektodawcy proponują najprawdopodobniej zupełnie 

nieświadomie - poważne podniesienie sankcji np. za: wykonywanie działalności 

gospodarczej bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji (art. 60 k.w.), zwykłe 

zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym (art. 86 k.w.), żebractwo (art. 58), czy 

niedopełnienie obowiązku meldunkowego (art. 147 k.w.). Zapewne projektodawcy nie 

zdawali sobie z tego sprawy. Jednak dokonanie proponowanej przez nich zmiany 

bynajmniej nie obejmuje zmiany w zakresie kilku typów wykroczeń. Jest to w zakresie 

prawa wykroczeń zmiana systemowa. Źle, jeżeli systemowych zmian w zakresie danej 

gałęzi prawa będzie się dokonywać przypadkowo i nieświadomie. Przypomnieć należy, 

że na gruncie kodeksu karnego kara ograniczenia wolności trwa od 1 do 12 miesięcy. 

Kara ograniczenia wolności za przestępstwo ma zatem w dolnej granicy 1 miesiąc. 

Dziwne będzie, jeżeli dolna granica kary za przestępstwo będzie niższa (1 miesiąc), niż 

dolna granica kary za wykroczenie (2 miesiące). 

Nieco mniej dziwne skutki wynikną z podniesienia granic grzywny przewidzianej 

za wykroczenia z 87 § 1 k.w. Przypomnieć należy, że art. 24 § 1 k. w. stanowi, że grzywnę 

wymierza się w wysokości od 20 do 5000 zł., chyba, że ustawa stanowi inaczej. Obecnie 

rzadko ustawodawca decyduje się na podniesienie dolnej granicy grzywny w przepisie 

szczególnym. Częściej obniża górną granicę. Natomiast nigdy górnej granicy nie podnosi. 
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Oczywiście można uważać, że podniesienie grzywny do 10.000 zł jest w danym wypadku 

uzasadnione. Niemniej należy pamiętać, że w całym szeregu innych przypadków, jak 

chociażby kradzież, kradzież leśna, uszkodzenie rzeczy - sprawcy grozi grzywna do 

5000 zł. Proponowana zmiana nie wywoła tak poważnych następstw, jak poprzednia, 

niemniej nastąpi moim zdaniem pewne zachwianie proporcji. 

Proponowana zmiana w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia 

także nie przekonuje. Obecnie w postępowaniu mandatowym zasadniczo możliwe jest 

orzeczenie grzywny do 500 zł., a w razie rzeczywistego właściwego zbiegu przepisów -

do 1000 zł. Projekt proponuje podniesienie tych kwot odpowiednio do 1000 zł i 2000 zł. 

Po raz kolejny należy zauważyć, że projektodawca, zmierzając do zaostrzenia 

odpowiedzialności za kilka zaledwie typów wykroczeń, dokonuje zmiany o charakterze 

systemowym. Przecież postępowanie mandatowe nie jest prowadzone wyłącznie 

w sprawach o wykroczenia drogowe. Jest to normalny tryb postępowania w sprawach 

o wykroczenia. Z uzasadnienia projektu wynika, że projektodawcy mieli na uwadze 

wykroczenia drogowe. Jednak proponowana przez nich zmiana dotyczy wszystkich 

wykroczeń 

Reasumując proponowaną zmianę uważam za nieprzemyślaną. Wątpię, by była 

ona w stanie osiągnąć choćby w niewielkim stopniu realizację założonych celów. 

Uważam natomiast, że jej wprowadzenie spowoduje skutki dotyczące całego systemu, 

zarówno prawa karnego, jak - i tu już naprawdę poważne - prawa wykroczeń 

i postępowania w sprawach o wykroczenia. Skutki te oceniam jako wręcz szkodliwe. 

Mając to na uwadze uważam, że projekt nie zasługuje na uwzględnienie. 

Dr Marek Kulik 
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Pan 

Lech Czapla 

Szef Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 lutego 2014 r., nr GMS-WP-173-37/14, 

dotyczące poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz 

niektórych innych ustaw, przekazanego do zaopiniowania Prokuratorowi Generalnemu 

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, t.j., z późn. zm.), uprzejmie przedstawiam następujące 

stanowisko. 

Przedłożony projekt ukierunkowany jest na zaostrzenie represji karnej 

w obszarze wybranych przestępstw i wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu 

w komunikacji. Zaostrzenie represji karnej ma dotyczyć sprawców przestępstwa 

prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (art. 178a § l k.k.) 

w drodze zastąpienia obowiązującego ustawowego zagrożenia karą grzywny, karą 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, zagrożeniem karą grzywny 

nie niższej jednak niż 240 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności na czas nie 

krótszy niż 6 miesięcy oraz karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Ponadto 

przewiduje się modyfikację zagrożenia za omawiane przestępstwo w wypadku 

popełnienia go w warunkach określonych w art. 178a § 4 k.k., przewidując w tej 

sytuacji zagrożenie karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. Ostatnia ze 
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zmian Kodeksu karnego objętych projektem dotyczy wprowadzenia obligatoryjności 

orzeczenia o podaniu wyroku do publicznej wiadomości w odniesieniu do sprawców 

przestępstw z art. 178a § l k.k. 

Proponowane zmiany w Kodeksie wykroczeń przewidują modyfikację sankcji 

karnej w odniesieniu do typu prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu 

alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § l k.w.) w drodze eliminacji kary 

aresztu i wprowadzeniu zagrożenia karą ograniczenia wolności albo grzywny do 

10 000 zł, jednak nie niższej niż 2400 zł. oraz modyfikacji zagrożenia karnego za typ 

wykroczenia prowadzenia innego niż mechaniczny pojazdu w stanie po użyciu 

alkoholu lub podobnie działającego środka (art. 87 § 2 k.w.) również w drodze 

eliminacji kary aresztu i wprowadzeniu zagrożenia karą ograniczenia wolności oraz 

grzywny nie niższej niż 500 zł. Modyfikacji ulega ponadto zagrożenie karne za typ 

wykroczenia prowadzenia pojazdu bez uprawnień (art. 94 § l k.w.) poprzez 

podniesienie dolnej granicy zagrożenia karą grzywny, która, zgodnie z założeniami 

projektu, ma być orzekana w wysokości nie niższej niż 1000 zł. Projektodawcy 

zakładają ponadto modyfikację art. 20 § l k. w., określającego temporalne granice kary 

ograniczenia wolności, przyjmując, że kara ta trwa od 2 do 6 miesięcy. Omawiany 

projekt zakłada również zmianę przesłanki trybu postępowania mandatowego - górnej 

granicy grzywny możliwej do orzeczenia w tym postępowaniu poprzez podwyższenie 

jej z poziomu 500 zł do l 000 zł, zaś w przypadku, o którym mowa w art. 9 § l k. w., 

z poziomu l 000 zł do 2000 zł. 

Pozostałe propozycje legislacyjne objęte projektem dotyczą zmian w ustawie 

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

z późn. zm.). Proponuje się modyfikację art. 50 ust. 2 wskazanej ustawy poprzez 

wprowadzenie wymogu posiadania orzeczema psychologicznego o braku 

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem jako warunku 

dopuszczenia do egzaminu w odniesieniu do osób "ubiegających szę o zwrot 

zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była 

pozbawiona na okres przekraczający rok". Projektodawcy proponują również 

wprowadzenie obligatoryjnej terapii uzależnień od alkoholu w odniesieniu do 
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kierujących motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, którzy byli 

prawomocnie skazani za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod 

wpływem środka działającego podobnie do alkoholu, a ubiegają się o uprawnienia do 

kierowania pojazdami, przy czym projekt zakłada, że terapia taka miałaby trwać przez 

dwa miesiące, w wymiarze 2 godzin tygodniowo, zaś koszty terapii pokrywałby 

"kierujący". 

Dokonując oceny przedstawionych propozycji, należy stwierdzić, że stanowią 

one, co bezpośrednio wynika z uzasadnienia opiniowanego projektu, reakcję na 

bulwersujące opinię publiczną przykłady szczególnie ciężkich przestępstw przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji popełnionych przez sprawców znajdujących się 

w czasie czynu w stanie nietrzeźwości. Tym samym projektodawcy pokładają, jak się 

wydaje, nadmierną ufność w prewencyjną funkcję zagrożenia karnego jako czynnika, 

który istotnie determinuje poziom przestępczości w odniesieniu do określonej kategorii 

czynów zabronionych. Jednocześnie projektodawcy czynią to w oderwaniu od rzetelnej 

analizy obecnie obowiązujących regulacji, które, co należy szczególnie wyraźnie 

podkreślić, odznaczają się wysokim poziomem punitywności. Podkreślić należy, że 

choć zarówno sama penalizacja określonych zachowań, jak i w pewnym zakresie 

również ustawowe zagrożenie karą przewidzianą za dane przestępstwo wykazuje 

pewne właściwości w zakresie społecznego oddziaływania prewencyjnego, to 

niewątpliwie upatrywanie w powyższym instrumencie zasadniczego narzędzia 

oddziaływania prewencyjnego jest nieporozumieniem. Należy bowiem podnieść, że 

ksztahowanie określonych postaw społecznych jest procesem długotrwałym, istotnie 

determinowanym kulturowo, osadzającym się na wypracowaniu określonych 

społecznych norm powstrzymujących, w tym wdrożeniu jednoznacznych ocen 

społecznych dotyczących prowadzenia pojazdów mechanicznych w stanie 

nietrzeźwości. W istocie zatem efektywna walka z powyższym wysoce nagannym 

zjawiskiem społecznym winna odbywać się przede wszystkim przy zastosowaniu 

innych niż prawnokarne formy oddziaływania społecznego. 

Przechodząc do uwag szczegółowych, należy zauważyć, że proponowana 

modyfikacja zagrożenia karnego za przestępstwo prowadzenia pojazdu mechanicznego 
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w stanie nietrzeźwości (art. 178a§ l k.k.) wprowadza do Kodeksu karnego schemat 

sankcji karnej nieznany dotychczas temu Kodeksowi. Należy bowiem zauważyć, że 

z jednej strony zasadą jest, że zagrożenie karą pozbawienia wolności do 5 lat nie 

występuje w alternatywie z karami nieizolacyjnymi, przy czym jedyny wyjątek od tej 

reguły, zresztą powszechnie krytykowany w doktrynie prawa karnego, przewidziany 

został w odniesieniu do przestępstwa fałszowania dokumentu (art. 270 § 1 k.k.), 

z drugiej zaś strony ustawodawca w aktualnym stanie prawnym określa granice kary 

ograniczenia wolności wyłącznie w części ogólnej Kodeksu karnego. Tymczasem 

projektodawcy wprowadzają do kodeksu nieznany tej ustawie sposób określenia 

zagrożenia karą ograniczenia wolności poprzez wskazanie dolnej granicy tej kary (na 

czas nie krótszy od 6 miesięcy). Warto zwrócić uwagę, że powyższy sposób 

ukształtowania sankcji karnej wprowadza trudne do aksjologicznego wytłumaczenia 

sprzeczności, gdyż przestępstwo skutkowe (wypadek komunikacyjny, do znamion 

którego należy tzw. średni uszczerbek na zdrowiu) zagrożony jest karą pozbawienia 

wolności do lat 3 (art. 177 § l k.k.), zaś przestępstwo formalne, z abstrakcyjnego 

narażenia tożsamego dobra prawnego na niebezpieczeństwo, zagrożone jest już karą 

do 5 lat pozbawienia wolności. Należy przy tym podkreślić, że wskazanych 

sprzeczności nie usuwa zróżnicowanie strony podmiotowej wskazanych typów czynów 

zabronionych. Zdecydowanie krytycznie należy odnieść się do propozycji modyfikacji 

zagrożenia karnego w przypadku popełnienia przestępstwa z art. 178a § l k.k., 

w warunkach określonych w art. 178a § 4, poprzez wprowadzenie zagrożenia karą od 6 

miesięcy do lat 8. Tym samym projektodawcy zrównują zagrożenie za prowadzenie 

pojazdu w stanie nietrzeźwości w szczególnych warunkach powrotuości do 

przestępstwa, określonych w art. 178a § 4 k.k., z zagrożeniem przewidzianym dla 

wypadku ze skutkiem śmiertelnym (art. 177 § 2 k.k.). Przyjęcie powyższego 

rozwiązania, poza wątpliwym oddziaływaniem prewencyjnym, wprowadza zatem 

trudne do aksjologicznego uzasadnienia zrównanie sankcji za typ naruszenia dobra 

prawnego (życia człowieka), z typem narażenia, co więcej, abstrakcyjnego narażenia 

tegoż dobra na niebezpieczeństwo, prowadząc również do dalszych niespójności tegoż 

rozwiązania z modelami sankcji karnych związanych z rozpoznanym przez 
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ustawodawcę stopniem społecznej szkodliwości określonych typów przestępstw, 

przykładowo zrównując zagrożenie karne za wskazane przestępstwo z zagrożeniem 

przewidzianym dla takich typów przestępstw, jak przerwanie ciąży bez zgody kobiety 

(art. 153 § l k.k.), bojki kwalifikowanej przez następstwo w postaci ciężkiego 

uszczerbku na zdrowiu (art. 158 § 2 k.k.), czy sprowadzenia katastrofY zagrażającej 

życiu, zdrowiu albo mieniu w wielkich rozmiarach, przy czym, co warte podkreślenia, 

wskazane typy przestępstw od strony podmiotowej cechują się umyślnością. 

W zakresie zmian proponowanych w Kodeksie wykroczeń należy w pierwszej 

kolejności odnieść się do zakładanego podniesienia temporalnych granic kary 

ograniczenia wolności, poprzez wprowadzenie zapisu, że kara ta trwa najkrócej 2 

miesiące, najdłużej 6 miesięcy. Proponując powyższy zapis projektodawcy nie 

uwzględnili, iż granice poszczególnych kar w Kodeksie wykroczeń są powiązane 

z gramcam1 kar w Kodeksie karnym. Górna granica kary ograniczenia wolności 

w Kodeksie wykroczeń jest ściśle związana z dolną granicą tej kary na gruncie Kodeksu 

karnego, co ściśle związane jest z koniecznością miarkowania poziomu dolegliwości 

wynikającej z sankcji karnej związanej z czynem zabronionym będącym 

przestępstwem (poważne naruszenia norm prawa) i tych wyczerpujących znamiona 

wykroczenia (naruszenia norm o charakterze przede wszystkim porządkowym). 

Niedopuszczalne jest zatem takie kształtowanie sankcji karnych, aby za wykroczenia 

groziła surowsza kara niż za przestępstwa, przy czym decydująca jest zarówno dolna, 

jak i górna granica zagrożenia karnego w odniesieniu do poszczególnych rodzajów kar. 

Stąd też ustawodawca w przypadku kary ograniczenia wolności w Kodeksie wykroczeń 

przewiduje, że trwa ona l miesiąc (art. 20 § l k. w.), bowiem w Kodeksie karnym dolna 

granica tej kary wynosi właśnie miesiąc, górna zaś 12 miesięcy. Tożsama technika 

została przez ustawodawcę zastosowana w odniesieniu do kary aresztu, która zgodnie 

z art. 19 k.w. trwa najdłużej 30 dni, zaś w Kodeksie karnym dolna granica terminowej 

kary pozbawienia wolności wynosi miesiąc (art. 37 k.k.). Stąd też modyfikacja 

temporalnych granic kary ograniczenia wolności na gruncie Kodeksu wykroczeń jest 

rozwiązaniem sprzecznym z podstawowymi założeniami systemu prawa karnego, 

w którym za przestępstwa przewiduje się surowsze zagrożenia karne niż za 
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wykroczenia (przy czym chodzi o zbiorcze rozumienie przestępstw i wykroczeń jako 

pewnych kategorii zachowań o rozpoznanym stopniu społecznej szkodliwości). Należy 

jeszcze zauważyć, że zmiana granic rodzajowej kary ograniczenia wolności 

w Kodeksie wykroczeń ma to podstawowe znaczenie, że skutkuje zaostrzeniem represji 

karnej nie tylko w zakresie wykazanym przez projektodawców, ale w odniesieniu do 

wszystkich typów wykroczeń, gdzie kara ta została przez ustawodawcę wskazana 

w sankcji karnej. Projektodawcy najwyraźniej nie dostrzegają tej zasadniczej 

konsekwencji, bowiem projekt nie przewiduje odpowiedniego uzasadnienia dla 

powyższej zmiany, a przecież ustawodawca musi tu bezwzględnie wykazać 

konieczność takiej ingerencji w prawa i wolności obywatelskie, zgodnie z art. 31 ust. 3 

Konstytucji. Tym samym projektowana zmiana pozbawiona jest niezbędnego 

uzasadnienia aksjologicznego w zakresie ingerencji w prawa i wolności obywatelskie. 

Krytycznie należy ocenić również propozycję dotyczącą określenia górnej granicy 

zagrożenia karą grzywny za wykroczenie prowadzenia pojazdu mechanicznego 

w stanie po użyciu alkoholu, poprzez oznaczenie tej granicy na poziomie l O 000 zł. 

Tym samym już w ramach jednej ustawy mielibyśmy do czynienia z dwiema 

sprzecznymi wypowiedziami normatywnymi - jedną zawartą w art. 24 k.w., 

określającą górną granicę rodzajowej kary grzywny na poziomie 5000 zł, i tą 

wynikającą z przyjęcia analizowanej propozycji legislacyjnej. Wprawdzie w polskim 

systemie prawnym obowiązuje szereg pozakodeksowych typów wykroczeń, gdzie 

ustawodawca przekroczył wymaganie wynikające z art. 24 k.w., to należy zauważyć, 

że powyższe zabiegi legislacyjne są niewątpliwie nieprawidłowe, czynią system 

prawny mało czytelnym, prowadząc do wątpliwości interpretacyjnych, a przez to 

podważająjedną z podstawowych zasad demokratycznego państwa prawnego- zasadę 

zaufania obywatela do stanowionego prawa. 

Proponowane zmiany w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 

pojazdami są przykładem rozwiązań jednoznacznie nieprzemyślanych. Projektowana 

norma art. 50 ust. 2 zakładająca wprowadzenie wymogu dla przystąpienia do egzaminu 

kwalifikacyjnego w postaci przedłożenia orzeczenia psychologicznego o braku 

przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, który ma obciążać "osoby 
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ubiegające się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie 

tramwajem, którego była pozbawiona na okres przekraczający rok", nie uwzględnia 

już tak podstawowego faktu, że zgodnie z art. 16 powołanej wyżej ustawy jednym 

z warunków formalnych uzyskania pozwolenia na kierowanie tramwajem jest 

przedłożenie wskazanego wyżej orzeczenia psychologicznego. Ponadto zgodnie 

z art. 82 ust. l pkt. 4 ustawy o kierujących pojazdami kierujący motorowerem, 

pojazdem silnikowym lub tramwajem podlega obligatoryjnemu badaniu 

psychologicznemu, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po 

użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu. W istocie zatem to, co 

projektodawcy usiłują wprowadzić do porządku prawnego, jest już przedmiotem 

prawnej reglamentacji. Równie krytycznie należy odnieść się do propozycji 

wprowadzenia obligatoryjnej terapii uzależnień od alkoholu w odniesieniu do 

"kierujących motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, prawomocnie 

skazanych za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

działającego podobnie do alkoholu". Należy zwrócić uwagę, że podstawową 

konsekwencją przyjęcia powyższej normy byłoby poddanie terapii uzależnień od 

alkoholu również osób, które nie są od alkoholu uzależnione. Z faktu skazania za 

kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości nie można bowiem 

wnioskować o uzależnieniu od alkoholu, a nadto zakres normy obejmuje przecież 

osoby pozostające pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu. Nadto 

wprowadzenie modelu terapii uzależnień w drodze zadekretowania, że ma ona trwać 

dwa miesiące, w wymiarze dwóch godzin tygodniowo, zupełnie pomija ustalenia 

naukowe w zakresie leczenia uzależnień (o ile stan uzależnienia rzeczywiście 

występuje), co czyni wskazaną normę zupełnie dysfunkcjonalną również w odniesieniu 

do grupy kierujących, którzy rzeczywiście są uzależnieniu od alkoholu. Tym samym 

projektowana norma jest wyrazem administracyjnego sankcjonowania określonej 

grupy osób w drodze nałożenia obowiązków pozbawionych racjonalnego uzasadnienia, 

co więcej nałożenia obowiązków, które, zgodnie z wiedzą i doświadczeniem 

życiowym, nie są w stanie osiągnąć zakładanych przez projektodawców celów 

prewencyjnych. 
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Podsumowując powyższe uwagi, należy stwierdzić, że przedłożony do 

zaopiniowania projekt cechują liczne i poważne błędy merytoryczne. Stanowi on 

jednocześnie przykład nie tylko wadliwej legislacji, ale również działań, których 

w obszarze regulacji prawa karnego należy unikać, działań motywowanych aktualnymi 

wydarzeniami życia społecznego, bez jednoczesnej pogłębionej refleksji nad 

alternatywnymi do prawa karnego sposobami przeciwdziałania określonym 

negatywnym zjawiskom społecznym, jak i w oderwaniu od rzetelnej oceny 

obowiązujących regulacji prawnych, ich efektywności oraz skutków społeczno -

ekonomicznych projektowanych zmian. 


