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Projekt 

Ustawa  

z dnia ……………………… 2014 r.  

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z ………….., poz. ……..) 

 

Art. 1 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z dnia 2 sierpnia 1997r. z późn. 
zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) W art. 50 po § 1 dodaje się § 2 w następującym brzmieniu: 

„§ 2 . Sąd orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, 
w przypadku skazania za przestępstwo wskazane w art. 178a kodeksu. 

. 

2) W art. 178a. § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi 
pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,  

podlega grzywnie nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia 
wolności na okres nie krótszy niż 6 miesięcy albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do 5 lat.”. 

3) W art. 178a. § 4 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Jeżeli sprawca czynu określonego w §1 był wcześniej prawomocnie skazany za prowadzenie 
pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo 
za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355 § 2 popełnione w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo dopuścił się czynu określonego w 
§ 1 w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w 
związku ze skazaniem za przestępstwo, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.”. 
 

Art. 2 

W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. -  Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. 2013 poz. 482) wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) W art. 20. § 1 otrzymuje następującą treść: 
„§1. Kara ograniczenia wolności trwa od 2 do 6 miesięcy.” 
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2) W art. 87. § 1 otrzymuje następujące brzmienie: 

„Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, prowadzi 
pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 
podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny do 10.000 złotych jednak nie 
niższej niż 2.400 złotych.”  
 

3) W art. 87 § 2 otrzymuje brzmienie: 
„Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem podobnie działającego środka, 
prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż 
określony w § 1 podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej niż 500 
złotych”. 
 

4) W art. 94,  § 1 i 2 otrzymuje następujące brzmienie: 
„§ 1. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie 
mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny, nie niższej niż 1 000 złotych. 
§ 2. Kto prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd 
pomimo braku dopuszczenia pojazdu do ruchu, podlega karze grzywny.”  
 

Art. 3. 
W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. (Dz. 
U. z dnia 29 września 2001 r.) wprowadza się następujące zmiany: 
 

5) w art. 96,   § 1 otrzymuje brzmienie: 

„W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 1.000 złotych, a w 
wypadku, o którym  mowa w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeń, do 2.000 złotych.”. 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami  (Dz. U. z dnia 10 lutego 2011 r.) 
wprowadza się następujące zmiany: 

6) art. 50 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: 

„2. Nie może być egzaminowana osoba: 
1)   niespełniająca wymagań, o których mowa w ust. 1; 
2)   w stosunku do której został orzeczony, prawomocnym wyrokiem sądu, zakaz 
prowadzenia pojazdów mechanicznych - w okresie i zakresie obowiązywania tego zakazu; 
3)   w stosunku do której wydano decyzję o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami lub 
zatrzymaniu prawa jazdy - w okresie i zakresie obowiązywania tej decyzji; 
4)   nieposiadająca: 

a)  orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem, 
b)  orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania 
pojazdem - nie dotyczy uprawnień w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, 
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B+E i T za wyjątkiem przypadków osób ubiegających się o zwrot zatrzymanego prawa 
jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, którego była pozbawiona na okres 
przekraczający rok.; 

5)   nieposiadająca zaświadczenia o ukończeniu wymaganego szkolenia; 
6)   nieposiadająca dokumentu tożsamości; 
7)   której stan lub zachowanie uzasadnia podejrzenie, że: 

a)  znajduje się ona w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka 
działającego podobnie do alkoholu, 

b)  nie posiada ona odpowiedniej sprawności fizycznej lub psychicznej; 
8)   która nie ukończyła 18 lat i nie posiada zgody, o której mowa w art. 11 ust. 2.” 
 

7) Po art. 82 dodaje się nowy art. 82a w następującym brzmieniu: 

„1.Kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, prawomocnie 
skazani wyrokiem sądu za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka działającego podobnie do alkoholu, przed przeprowadzenia badania 
psychologicznego, o którym mowa w art. 82 zobowiązani są odbyć terapię uzależnień od 
alkoholu. 

2.Terapia, o której mowa w ust. 1 odbywać się będzie w rejonowej poradni 
psychologicznej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania kierującego w wymiarze 
2  godzin tygodniowo przez dwa kolejne miesiące . 

3. Terapię przeprowadza się na koszt kierującego.” 

 

 
Art. 5 

 Ustawa wchodzi w życie z upływem 6 miesięcy od ogłoszenia. 
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UZASADNIENIE 
 

1. Cel i potrzeba wydania ustawy.  
 

 Jazda pod wpływem alkoholu lub po spożyciu alkoholu to jedno z częstszych 
wykroczeń polskich kierowców. Ze wstępnych statystyk Komendy Głównej Policji wynika, 
że w 2013 r. liczba wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców  wyniosła 
ponad 2000 , w których zginęło ponad 250 osób, zaś ponad 2700 zostało rannych. Każdy z 
takich przypadków wiąże się z wielką ludzką i rodzinną tragedią, dlatego w opinii 
projektodawców konieczne jest podjęcie przedmiotowej inicjatywy ustawodawczej. 
 
Postulowane zmiany w zasadach ponoszenia odpowiedzialności przez kierowców kierujących 
pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub innego środka odurzającego albo 
w stanie nietrzeźwości przyczynią się do zwiększenia świadomości kierowców, większej 
efektywności kary za wykroczenie bądź przestępstwo oraz w konsekwencji do zmniejszenia 
liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierowców. Propozycje 
projektodawców odpowiadają na społeczną potrzebę i powszechną opinię o konieczności 
reakcji na wydarzenia ostatnich dni takie jak te, do których doszło na przełomie 2013 i 2014 
roku.  W opinii projektodawców nie do zaakceptowania jest sytuacja, w której osoba, nawet 
po spożyciu najmniejszej ilości alkoholu prowadzi pojazd na drodze publicznej.  
 
Postulat Polskiego Stronnictwa Ludowego zakłada zaostrzenie odpowiedzialności karnej za 
kierowanie pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości, przy 
jednoczesnym pozostawieniu sędziom stosującym w procesie normę karną możliwości 
elastycznego stosowania kary. Podwyższeniu ulegnie również zagrożenie sankcją grzywny w 
przypadku kierowania pojazdem mechanicznym bez stosownych uprawnień. Po 
wprowadzeniu zmian za taki czyn będzie grozić grzywna w wysokości do 5 tys. zł. lecz  nie 
niższa niż 1 tys. zł.  
 
Założeniem wprowadzenia zaproponowanych przepisów jest konieczność edukacji i 
wychowywania społeczeństwa, w którym nie ma akceptacji dla prowadzenia pojazdów pod 
wpływem alkoholu.  
 
Projekt ustawy zawiera propozycje polegające na zwiększeniu wysokości kary grzywny w 
przypadku popełnienia wykroczenia kierowania pojazdem mechanicznym w stanie po 
spożyciu alkoholu (lub innego środka odurzającego), a więc wykroczenia z art. 87 Kodeksu 
wykroczeń z grzywny w wysokości od 50 zł do 5 tys zł, które obecnie mógł zasądzić sąd - do 
10 tys złotych, przy założeniu minimalnej wysokości grzywny w wysokości 2.400 złotych 
oraz wprowadzenie alternatywnej kary w postaci ograniczenia wolności trwającego od 2 
do 6 miesięcy, podczas którego sprawca byłby skierowany do przymusowego 
wykonywania prac społecznie pożytecznych. Likwidacji natomiast uległaby – w takich 
przypadkach - kara aresztu, który na podstawie aktualnie obowiązujących przepisów może 
być zasądzony w wysokości od 5 do 30 dni, jako kara mało efektywna. Wydłużeniu uległaby 
za to kara ograniczenia wolności z jednego miesiąca nawet do pół roku. Bowiem 
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wykonywanie pracy społecznie użytecznej niesie za sobą niewątpliwe walory wychowawcze 
zwłaszcza na rzecz społeczności lokalnych, które w opinii projektodawców winny być 
podkreślone. Istota kary ograniczenia wolności sprowadza się do ograniczenia swobody 
ukaranego, który pozostając na wolności, nie może jednak zmieniać, bez zgody sądu, miejsca 
swego stałego pobytu. Ma też obowiązek wykonywania prac na cele społeczne, jeżeli sąd je 
zarządzi, lub poddać się ściągnięciu mu z poborów określonej kwoty na cele społeczne, a 
ponadto udzielać wyjaśnień odnośnie do przebiegu tej kary, czyli realizowania obowiązków 
nałożonych na niego w ramach tej kary. Sąd może na ukaranego nałożyć również obowiązek 
naprawienia szkody wyrządzonej poszkodowanemu wykroczeniem oraz jego przeproszenie, a 
także żądać wyjaśnień dotyczących ich realizacji. Naruszenie zaś nałożonych obowiązków 
(niewywiązywanie się z nich) grozi ukaranemu zastępczą karą aresztu. Obowiązek 
wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w odpowiednim zakładzie 
pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc 
charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej może być zasądzony w wymiarze od 20 do 
40 godzin tygodniowo. Z kolei, osoba która znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze publicznej, inny pojazd niż 
pojazd mechaniczny będzie podlegać karze ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej 
niż 500 złotych.  
 
 
Zdaniem projektodawców najbardziej „dotkliwą” dla sprawców sankcją w przypadku 
popełnienia wykroczenia kierowania pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu będzie 
wysoka kara finansowa lub wykonywanie – przez dłuższy okres czasu prac społecznych– 
i w ten sposób przyczynianie się do wzrostu dobrobytu lokalnych społeczności oraz widmo 
utraty prawa jazdy i konieczność ponownego zdawania egzaminu uprawniającego do 
kierowania. 
 
Nieuchronność sankcji w postaci wysokiej kary finansowej oraz wizja konieczności 
wykonywania pracy społecznie pożytecznej powinna – zdaniem projektodawców – 
przyczynić się do wzrostu świadomości kierowców i do obniżenia liczby wypadków z 
udziałem pijanych kierowców.  
 
 Kolejnymi zmianami proponowanymi przez projektodawców jest zmiana ustawy 
Kodeks karny w zakresie art. 178a tj. sytuacji, w której osoba znajdując się w stanie 
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu 
(lądowym, wodnym lub powietrznym). Takie zachowanie będzie zagrożone sankcją karną w 
postaci grzywny nie mniejszej niż 240 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności na 
okres nie krótszy niż 6 miesięcy albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.  
 
Zmiana przepisów polega na określeniu, iż sąd nie może w takim przypadku zasądzić mniej 
niż 240 stawek dziennych grzywny, co w praktyce oznacza znaczne zwiększenie wysokości 
grzywny zasądzonej w sytuacji kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Dotychczasowe 
brzmienie przepisów pozwalało na zastosowanie w takiej sytuacji grzywny w różnej 
wysokości w zależności od dochodów sprawcy, jego warunków osobistych, rodzinnych, 
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stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych (grzywnę wymierza się w stawkach 
dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość jednej stawki; najniższa liczba stawek 
wynosi 10, zaś najwyższa 540. Stawka dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też 
przekraczać 2.000 złotych).  W praktyce wysokości zasądzanych grzywien były bardzo 
zróżnicowane. W obecnym kształcie ustawy minimalna wysokość grzywny może więc 
wynieść w przypadku popełnienie przestępstwa z art. 178a. § 1 kk -  2.400 złotych, 
maksymalna – 480.000 zł. Przyjmuje się, że w praktyce Sądy będą zasądzały średnią stawkę 
dzienną grzywny w wysokości od 10 do 100 złotych , co daje grzywnę w wysokości od 2.400 
zł do 24.000 zł.  
 
Zaostrzeniu uległo także zagrożenie czynu przestępnego karą pozbawienia wolności – 
obecnie, takie działanie jest zagrożone sankcją karną pozbawienia wolności do lat 2. W opinii 
projektodawców dolna i górna granica zagrożenia sankcją karną powinna być zwiększona na 
zagrożenie karą od 3 miesięcy do 5 lat. W przypadku sprawców – recydywistów, uprzednio 
skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 
odurzającego albo za inne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione 
w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo którzy dopuścili się czynu 
w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych wysokość 
obligatoryjnej kary pozbawienia wolności będzie wyższa i będzie wynosić od 6 miesięcy do 
lat 8. Projektowana zmiana umożliwia również Sądom wydawanie orzeczeń w przedmiocie 
zastosowania środka karnego w postaci podania wyroku do publicznej wiadomości w 
przypadku skazania za przestępstwo kierowania pojazdem mechanicznym w stanie 
nietrzeźwości. 
 
Konsekwencją wprowadzanych zmian jest również konieczność nowelizacji ustawy Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie w jakim umożliwia organom 
upoważnionym do nakładania na sprawców grzywny w postępowaniu mandatowym (mandat 
karny) do wysokości – co do zasady - 1.000 zł.  
 
Ustawa doprecyzowuje również przepisy ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących 
pojazdami w zakresie obowiązkowych badań psychologicznych przeprowadzanych przed 
przystąpieniem do ponownego egzaminu stwierdzającego kwalifikację do prowadzenia 
pojazdów w stosunku do osób pozbawionych prawa jazdy na okres przekraczający rok w 
konsekwencji popełnionych wykroczeń lub przestępstwa jazdy w stanie nietrzeźwości (lub 
innych), a także wprowadza obowiązek uczestniczenia w terapii uzależnień alkoholowych dla 
osób skazanych za kierowanie pojazdami mechanicznymi, w tym motorowerami oraz 
tramwajami w stanie nietrzeźwości – jako środka najbardziej celowego i koniecznego do 
reedukacji sprawców, a jednocześnie w pewnym stopniu dolegliwego. Terapia uzależnień 
będzie organizowana w rejonowych poradniach psychologicznych, w wymiarze do 2 godzin 
tygodniowo przez 2 miesiące, na koszt sprawcy. 
 
Postulowane zmiany są konsekwencją przyjęcia polityki – zero tolerancji dla nietrzeźwych 
kierowców. 
 



7 
 

2. Projekt ustawy nie został poddany konsultacjom, o których mowa w art. 34 
Regulaminu Sejmu. 

3. Projekt niniejszej regulacji jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 
4. Projekt nie powoduje powstania skutków finansowych w budżecie państwa ani 

budżetach jednostek samorządu terytorialnego. 
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Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 
(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Bartłomiej Bodio) 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, 
ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony poselski projekt ustawy przewiduje zmianę artykułów: 

50 oraz 178a w ustawie z dnia 6 czerwcą. 1997 r.- Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, 
poz. 553, ze zmianami), art. 20, 87 oraz 94 w ustawie z dnia 20 maja 1971 r.
Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r., poz. 482 ze zm.), art. 96 ustawy z 24 
sierpnia 200 l r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 
2013 r., po. 395 ze zm.) oraz art. 50 i dodanie art. 82 a w ustawie z dnia 5 
stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 30, poz. 151 ze 
zm.). 

Zmiany dotyczą zaostrzenia odpowiedzialności karnej oraz 
odpowiedzialności za wykroczenia w związku z kierowaniem pojazdem 
mechanicznym po spożyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości. Ponadto, 
proponuje się zwiększenie wysokości kary grzywny w przypadku kierowania 
pojazdem mechanicznym bez stosownych uprawmen. Projekt ustawy 
przewiduje również zmianę polegającą na zobowiązaniu do odbycia terapii 
uzależnień od alkoholu przez osoby skazane prawomocnie wyrokiem sądu za 
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

działającego podobnie do alkoholu przed badaniem psychologicznym 
przeprowadzanym przed przystąpieniem do ponownego egzaminu 
stwierdzającego kwalifikację do prowadzenia pojazdów w stosunku do osób 



pozbawionych prawa jazdy na okres przekraczający rok w konsekwencji 
czynów popełnionych w stanie nietrzeźwości. 

Projekt przewiduje, że ustawa wejdzie w życie po upływie sześciu 

miesięcy od dnia ogłoszenia. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Ze względu na przedmiot regulacji projektu ustawy należy wskazać, że 

w prawie Unii Europejskiej obowiązuje dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z 20 grudnia 2006 r. w sprawie praw jazdy (Dz. Urz. UE 
L 403 z 30.12.2006, s. 18 ze zm., dalej jako: dyrektywa). Zawiera ona przepisy 
dotyczące wzoru prawa jazdy, kategorii praw jazdy oraz zasad wzajemnego 
uznawania praw jazdy. W art. 7 dyrektywy zamieszczono postanowienia 
dotyczące wydawania, ważności i przedłużania terminu ważności praw jazdy. 
Zgodnie z art. 7 ust. l dyrektywy, prawa jazdy są wydawane tylko tym 
kandydatom, którzy m.in.: 

a) zdali egzamin umiejętności i zachowania oraz egzamin teoretyczny 
i zadowalająco przeszli badanie lekarskie, zgodnie z 
przepisami załączników II i III; 

b) zdali tylko egzamin teoretyczny na prawo jazdy kategorii AM. 
Dodaje się jednak, że państwa członkowskie mogą wymagać, 
aby kandydaci ubiegający się o uprawnienia tej kategorii zdali 
egzamin umiejętności i zachowania na drodze oraz przeszli 
badanie lekarskie. 

Ponadto, art. 7 ust. 4 dyrektywy stanowi, że państwa członkowskie mogą 
przy wydawaniu prawa jazdy stosować własne przepisy krajowe odnoszące się 
do warunków innych niż te, o których mowa w dyrektywie, bez uszczerbku dla 
krajowych przepisów dotyczących prawa kamego oraz przepisów regulujących 
pracę policji, po poinformowaniu Komisji. 

W załączniku III do dyrektywy określa się minimalne wymagania 
dotyczące fizycznej i psychicznej zdolności do kierowania pojazdami o 
napędzie silnikowym. W odniesieniu do alkoholu stwierdza się, że w przypadku 
tzw. grupy l (kierowcy pojazdów kategorii A, Al, A2, AM, B, B l i BE), praw 
jazdy nie wydaje się ani nie przedłuża się okresu ich ważności w przypadku 
osób ubiegających się o nie czy kierowców uzależnionych od alkoholu lub 
niebędących w stanie powstrzymać się od picia i kierowania pojazdem. Osoby 
ubiegające się o prawo jazdy i kierowcy, którzy w przeszłości byli uzależnieni 
od alkoholu, mogą otrzymać prawo jazdy lub uzyskać przedłużenie okresu jego 
ważności po udowodnionym okresie abstynencji oraz z zastrzeżeniem opinii 
upoważnionego lekarza i regularnych kontrolnych badań lekarskich. 

W przypadku natomiast kierowców z tzw. grupy 2 (kierowcy pojazdów 
kategorii C, CE, Cl, ClE, D, DE, Dl i DlE), właściwy organ medyczny 



należycie rozważa dodatkowe ryzyka i zagrożenia, jakie mogą mieć miejsce w 
przypadku kierowania pojazdami przez osoby zaliczane do tej grupy. 

Analogiczne postanowienia dotyczą leków i substancji leczniczych i 
nadużywania substancji psychotropowych. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 
3.1. Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w tych 

przepisach opiniowanego projektu, które dotyczą zmian w ustawach: Kodeks 
kamy, Kodeks wykroczeń oraz Kodeks postępowania w sprawach o 
wykroczenia. 

3.2. Projekt ustawy przewiduje zmianę w ustawie o kierujących 

pojazdami, która polega na tym, że w przepisie stanowiącym, kiedy osoba 
ubiegająca się o prawo jazdy nie może być egzaminowana wskazuje się 

wyraźnie, ze osoby ubiegające się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy lub 
pozwolenia na kierowanie tramwajem, które były pozbawione go na okres 
przekraczający rok muszą posiadać orzeczenie psychologiczne o braku 
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Należy podkreślić, 
że wskazane w punkcie 2 opinii przepisy dyrektywy są już wdrożone do prawa 
krajowego, m.in. poprzez postanowienia art. 82 ustawy o kierujących 

pojazdami, który nakazuje przeprowadzenie badań psychologicznych w 
przypadku chociażby osób, kierujących motorowerem, pojazdem silnikowym 
lub tramwajem, jeżeli kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po 
użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu (art. 82 ust. l 
pkt 4 ustawy), a projekt ustawy jedynie rozszerza to na osoby, które z powodów 
innych niż jazda pod wpływem alkoholu zostały pozbawione uprawnień do 
kierowania pojazdem na okres dłuższy niż l rok. 

Projekt ustawy zmierza jednak dalej, przewidując w art. 82a obowiązek 
odbycia terapii uzależnień od alkoholu przed przeprowadzeniem badania 
psychologicznego, przeprowadzanego w celu ustalenia istnienia lub braku 
przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem. Dyrektywa nie 
przewiduje tego typu wymogów, ale również ich nie zabrania, wprowadzając 
wyłącznie minimalne wymagania, jakim podlega wydawanie praw jazdy (por. 
pkt 8 preambuły do dyrektywy). 

Należy zatem stwierdzić, że proponowane rozwiązania nie są sprzeczne 
z postanowieniami dyrektywy. 



4. Konkluzja 
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks kamy oraz 

niektórych innych ustaw nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 
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w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy o zmianie ustawy -
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel 

wnioskodawców: poseł Bartłomiej Bodio) jest projektem ustawy 
wykonującej prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu 

Sejmu 

Projekt ustawy przewiduje zmianę artykułów: 50 oraz 178a w ustawie z 
dnia 6 czerwca 1997 r.- Kodeks kamy (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami), 
art. 20, 87 oraz 94 w ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń (Dz. 
U. z 2013 r., poz. 482 ze zm.), art. 96 ustawy z 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r., po. 395 ze zm.) oraz 
art. 50 i dodanie art. 82 a w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących 
pojazdami (Dz. U. z 2011 r. Nr 3 O, poz. 151 ze zm.). 

Zmiany dotyczą zaostrzenia odpowiedzialności karnej oraz 
odpowiedzialności za wykroczenia w związku z kierowaniem pojazdem 
mechanicznym po spożyciu alkoholu oraz w stanie nietrzeźwości. Ponadto, 
proponuje się zwiększenie wysokości kary grzywny w przypadku kierowania 
pojazdem mechanicznym bez stosownych uprawmen. Projekt ustawy 
przewiduje również zmianę polegającą na zobowiązaniu do odbycia terapii 
uzależnień od alkoholu przez osoby skazane prawomocnie wyrokiem sądu za 
kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka 

działającego podobnie do alkoholu przed badaniem psychologicznym 
przeprowadzanym przed przystąpieniem do ponownego egzaminu 
stwierdzającego kwalifikację do prowadzenia pojazdów w stosunku do osób 
pozbawionych prawa jazdy na okres przekraczający rok w konsekwencji 
czynów popełnionych w stanie nietrzeźwości. 



Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii 
Europejskiej. 

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

Szef Kancelarii Sejmu 

ddM~~ 
Lech Czapla 



Państwowa Agencja 
Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

"CC ANA/5 ...... /DPr/KD/20 14 

Warszawa, dn. 17lutego 2014 roku 

SEKRETARIAT SZEFA KS 

L.dz ............................................ .. 

Data wpłyWU ..... t\. .. 02. .. 10.1L· 

Pan 

Lech Czapla 

Szef 

Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 lutego 2014 r. znak: GMS-WP-173-37/14 
Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uprzejmie 
informuje, że do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks kamy 
oraz niektórych innych ustaw zgłasza następujące uwagi: 

l. W odniesieniu do propozycji obostrzenia odpowiedzialności karnej za 
czyny z art. 178a Kodeksu kamego oraz 87 i 94 Kodeksu wykroczeń 
zauważyć należy, że od ostatnich 9 lat liczba wypadków samochodowych 
spowodowanych przez nietrzeźwych uczestników ruchu systematycznie 
maleje. W 2004 r. miały miejsce 5 781 takie wypadki zaś w 2012 już 
tylko 3407. Można zatem uznać, że kompleksowe i zróżnicowane 

oddziaływania obejmujące zarówno sankcje prawnokame, jak i 
oddziaływania korekcyjne czy edukacyjne wydają się odnościć 

zauważalne efekty. Zdaniem P ARP A niecelowe wydaje się być zatem 
zwiększanie stopnia represji karnej w odniesieniu do tej kategorii 
przestępstw. Zasadne wydaje się natomiast dążenie do możliwie dużego 
poziOmu wykrywalności przypadków prowadzenia pojazdów 

~-----------------------------------------------~==~< 
.<•~. - ...,. -- ...,. otu~r::T\!tlnV./11 df:f;;r.JI'III on7\JIJIA7VIIttńllllń oonn1 cuń"" Al uńun•nu ... .-.. 



mechanicznych w stanie nietrzeźwości oraz zwiększenie oddziaływań 
psychokorekcyjnych i terapeutycznych wobec nietrzeźwych kierujących 
pojazdami. 

2. W związku z propozycją wprowadzenia do ustawy o kierujących 

pojazdami obowiązku odbycia przez osoby prawomocnie skazane 
wyrokiem sądu za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości terapii 
uzależnienia od alkoholu należy zauważyć co następuje: 
Całkowicie niezasadne wydaje się przyjęcie założenia zgodnie, z którym 
każda osoba która dopuściła się czynu z art. 178a Kodeksu karnego 
powinna być poddana leczeniu odwykowemu. Prowadzenie pojazdu w 
stanie nietrzeźwym może stanowić przesłankę uzależnienia od alkoholu 
tak jednak wcale być nie musi. W opinii P ARP A wprowadzenie 
obowiązku podania się leczeniu odwykowemu jako warunku do 
ponownego uzyskania prawa jazdy powinno być ograniczone do tej grupy 
kierujących pojazdami, u których zdiagnozowano uzależnienie od 
alkoholu przy czym diagnozie takiej powinny być poddani wszyscy 
podejrzani o czyn z art. 178a kodeksu karnego. Jednocześnie 

przypomnieć należy, że zgodnie z art. 21 ust. l ustawy z dnia 26 
października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356 ze zm.) leczenie odwykowe 
osób uzależnionych od alkoholu prowadzą podmioty lecznicze 
wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia stacjonarne i 
całodobowe oraz ambulatoryjne w rozumieniu przepisów o działalności 
leczniczej brak jest zatem podstaw by zadaniem tym obarczać rejonowe 
poradnie psychologiczne. Z uwagi na fakt, iż leczenie uzależnienia od 
alkoholu mieści się w zakresie świadczeń gwarantowanych standardy 
świadczeń z tego zakresu określone są przepisami rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 1386) oraz zarządzenia Zarządzenie Nr 
65/20 11/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 17 
października 2011 r. w sprawie określenia warunków zawierania i 
realizacji umów w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, 
stąd też jak się wydaje brak jest podstaw do określania w ustawie o 
kierujących pojazdami wymiaru czasowego terapii. 
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Pragniemy także zauważyć, że zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi od osób 
uzależnionych od alkoholu nie pobiera się opłat za świadczenia w 
zakresie leczenia odwykowego. 
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