
U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia 5 marca 2015 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r. 

ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej 

tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w § 5 po wyrazach „zadośćuczynienia za doznaną krzywdę” 

dodaje się wyrazy „albo nawiązkę, o której mowa w art. 46 § 2,”; 

2)  w art. 1 w pkt 3 w lit. b w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „3–5” zastępuje się 

wyrazami „3–6” oraz dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. Jeżeli sąd orzekł obowiązek naprawienia wyrządzonej 

przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo 

nawiązkę, o której mowa w art. 46 § 2, w wysokości niższej niż 10 000 

złotych, sąd orzeka nawiązkę, o której mowa w § 3, w takiej wysokości, aby 

suma kwot tej nawiązki oraz obowiązku naprawienia wyrządzonej 

przestępstwem szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo 

nawiązki, o której mowa w art. 46 § 2, wynosiła co najmniej 10 000 

złotych.”; 

3)  w art. 1 w pkt 4, w § 2 wyrazy „, art. 180 lub art. 180a” zastępuje się wyrazami „lub 

art. 180”; 

4)  w art. 2, w § 3 wyrazy „, o którym mowa” zastępuje się wyrazem „określonego”; 

5)  w art. 3 w pkt 2, w § 1a wyrazy „na stronie Biuletynu Informacji Publicznej sądu” 

zastępuje się wyrazami „w Biuletynie Informacji Publicznej, na podmiotowej stronie 

sądu”; 
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6)  w art. 3 w pkt 3, w § 3 w pkt 2 wyrazy „świadczeniu pieniężnym” zastępuje się 

wyrazami „nawiązce lub świadczeniu pieniężnym”; 

7)  w art. 4 w pkt 1, w pkt 85 wyrazy „w art. 2 pkt 84” zastępuje się wyrazami „w pkt 84”; 

8)  w art. 4: 

a) w pkt 7 w lit. a w tiret pierwszym w podwójnym tiret drugim, 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 stwierdzenia, na 

podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że w okresie 2 lat od 

dnia wydania po raz pierwszy prawa jazdy popełnił on 

przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji lub trzy 

wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a 

w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 

30 km/h lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 

wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.),”, 

b) w pkt 9, pkt 3a otrzymuje brzmienie: 

„3a) stwierdzenia, na podstawie prawomocnych rozstrzygnięć, że kierujący 

pojazdem silnikowym w okresie 2 lat od dnia wydania mu po raz pierwszy 

prawa jazdy popełnił: 

a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 

b) trzy wykroczenia określone w art. 86 § 1 lub 2, art. 87 § 1, art. 92a 

w przypadku przekroczenia dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h 

lub art. 98 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń 

– przy czym decyzja o cofnięciu uprawnienia jest wydawana na wniosek 

komendanta wojewódzkiego Policji;”; 

9)  w art. 4 w pkt 7 w lit. a w tiret drugim, w pkt 1a w lit. b wyrazy „pojazdem komunikacji 

miejskiej” zastępuje się wyrazami „autobusem w publicznym transporcie zbiorowym 
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w gminnych, powiatowych i wojewódzkich przewozach pasażerskich”; 

10)  w art. 4 w pkt 7 w lit. b, w ust. 1a w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy „, przy czym 

osoba przewożona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. 

o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1138, z późn. zm.) nie jest zaliczana do tej liczby osób”; 

11)  w art. 5 w pkt 7 w lit. a, w pkt 5 wyrazy „komunikacji miejskiej” zastępuje się 

wyrazami „w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych 

i wojewódzkich przewozach pasażerskich”; 

12)  w art. 5 w pkt 7 w lit. b, w ust. 1a w pkt 1 na końcu dodaje się wyrazy „, przy czym 

osoba przewożona zgodnie z art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. 

o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego 

(Dz. U. z 2012 r., poz. 1138, z późn. zm.) nie jest zaliczana do tej liczby osób”; 

13)  po art. 7 dodaje się art. 7a w brzmieniu: 

„Art. 7a. Przepis art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h ustawy, o której mowa w art. 4, traci 

moc z dniem 4 stycznia 2016 r.”; 

14)  w art. 8 po wyrazach „z wyjątkiem” dodaje się dwukropek, pozostałą treść oznacza się 

jako pkt 2 oraz dodaje się pkt 1 w brzmieniu: 

„1) art. 1 pkt 3 lit. b, w zakresie dotyczącym art. 47 § 5 i 6 ustawy wymienionej 

w art. 1, które w zakresie odnoszącym się do nawiązki, o której mowa w art. 46 

§ 2 ustawy wymienionej w art. 1, wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 r.;”. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Na posiedzeniu w dniu 5 marca 2015 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy 

 – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. W swojej uchwale Senat proponuje 

wprowadzenie do ustawy 14 poprawek. 

Poprawki nr 1, 2 i 14 mają na celu dostosowanie zamienianego przepisu do zmiany 

art. 46 Kodeksu karnego dokonanej w ustawie z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy 

 – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw. 

Przepisy art. 46 k.k. (w nowym brzmieniu) nakładają na sąd (w przypadku wniosku 

pokrzywdzonego) obowiązek orzeczenia naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za 

doznaną krzywdę. Jednakże w przypadku, gdy orzeczenie tego obowiązku jest znacznie 

utrudnione, sąd może orzec zamiast tego obowiązku nawiązkę w wysokości do 200 tys. zł. 

Nawiązka z art. 46 § 2 k.k. jest ekwiwalentem odszkodowania lub zadośćuczynienia, 

o których mowa w art. 46 § 1 k.k., orzeka się ją zamiast odszkodowania lub 

zadośćuczynienia. 

W art. 47 § 5 k.k. ustawa stanowi, że w przypadku przyznania przez sąd odszkodowania 

lub zadośćuczynienia powyżej 10 tys. zł obowiązek orzeczenia nawiązki z art. 47 § 3 będzie 

wyłączony. 

Tymczasem, gdy sąd stosując art. 46 k.k. uzna, że przyznanie odszkodowania lub 

zadośćuczynienia jest znacznie utrudnione i zamiast odszkodowania lub zadośćuczynienia 

orzeknie na podstawie art. 46 § 2 k.k. o przyznaniu nawiązki, wówczas obowiązek zapłaty 

drugiej nawiązki nie traci aktualności i sąd będzie obowiązany do zasądzenia drugiej 

nawiązki na podstawie art. 47 § 3 k.k. 

Z analizy przepisów wynika, że przyznanie dwóch nawiązek, nie będzie efektem 

zastosowania się przez sąd do odpowiednich przepisów ustawy, lecz będzie efektem uznania 

przez dany sąd czy przyznanie odszkodowania jest dla niego poważnie utrudnione czy nie.  

Senat mając powyższe na względzie oraz podkreślając pochodny (a nie samodzielny) 

charakter nawiązki, o której mowa w art. 46 § 2 k.k. uznał, że przepis art. 47 § 5 k.k. 

powinien zostać uzupełniony o nawiązkę z art. 46 § 2 k.k. i tym samym wyłączać obowiązek 

orzekania przez sąd kolejnej nawiązki. 
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Ponieważ art. 46 § 2 k.k. otrzyma nowe brzmienie w dniu 1 lipca 2015 r., zmiana, która 

łączy się z jego nową treścią powinna wejść w życie w tym samym czasie.  

Z tej przyczyny Senat proponuje zmianę przepisów art. 8 ustawy i wprowadzenie 

uzupełnienia odnoszącego się do wprowadzanych przez Senat zmian w art. 47 Kodeksu 

karnego. 

Poprawka nr 2 jest związana ze zmianami dokonanymi w poprawce 

nr 1 i ze zmianą art. 8 zawartą w poprawce nr 14. 

Dogłębna analiza zależności zachodzących pomiędzy art. 46 i 47 Kodeksu karnego 

ujawniła jeszcze jedną wątpliwość interpretacyjną. 

Senat stwierdził, że obecna redakcja przepisów, w szczególności art. 47 § 5, sprawia, że 

wobec osoby, co do której orzeczono obowiązek wyrządzonej przestępstwem szkody lub 

zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w wysokości wyższej niż 10 tys. zł nie trzeba orzekać 

nawiązki z art. 47 § 3 k.k.  

Prowadzi to do sytuacji, w której sprawca, który ma zapłacić 11 tys. zł tytułem 

zadośćuczynienia nie musi płacić dodatkowo nawiązki z art. 47, a sprawca, który ma zapłacić 

9 tys. zł zadośćuczynienia musi zapłacić dodatkowo co najmniej 10 tys. zł nawiązki z art. 47 

§ 3 k.k. 

Dlatego Senat proponuje przyjęcie poprawki, która wprowadza możliwość miarkowania 

przez sąd nawiązki, o której mowa w art. 47 § 3 k.k. i orzeczenia jej w kwocie poniżej 

10 tys. zł, w przypadku gdy suma orzeczonych: odszkodowania, zadośćuczynienia albo 

nawiązki z art. 46 § 2 k.k. nie przekroczą 10 tys. zł.  

Przepis wprowadzany do ustawy tą poprawką powinien wejść w życie 1 lipca 2015 r. 

w zakresie dotyczącym nawiązki, o której mowa w art. 46 § 2 k.k. 

Poprawką nr 3 Senat zmienia brzmienie art. 49 § 2 Kodeksu karnego. Przepis 

podwyższa dolną granicę świadczenia pieniężnego, jakie orzekał będzie sąd na rzecz 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej od sprawcy 

przestępstwa określonego w art. 178a § 1, art. 179, art. 180 lub art. 180a. 

Ustawa obecnie przedłożona Senatowi dodała do Kodeksu karnego nowy art. 180a, 

który sankcjonuje czyn polegający na prowadzeniu pojazdu mechanicznego przez 
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kierującego, który nie stosuje się do decyzji właściwego organu o cofnięciu uprawnienia do 

kierowania pojazdami.  

Zmieniany art. 49 k.k. będzie uchylony z dniem 1 lipca 2015 r. W jego miejsce zacznie 

obowiązywać nowy art. 43a, który w § 2 odpowiada treściowo obecnie uchwalanemu 

art. 49 § 2 k.k.  

Art. 43a nie zawiera jednak odesłania do art. 180a, który jest wprowadzany do Kodeksu 

karnego obecnie procedowaną ustawą.  

Przepis przywołujący art. 180a k.k. zostanie uchylony 1 lipca 2015 r., a wtedy zacznie 

obowiązywać art. 43a, który takiego odwołania nie zawiera. 

Na obecnym etapie postępowania legislacyjnego nie jest możliwe znowelizowanie 

ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw, która art. 43a wprowadza, a która nie została jeszcze podpisana przez Prezydenta. 

Senat w celu sanowania zaistniałej sytuacji proponuje wykreślenie wskazania na 

art. 180a ze zmienianego art. 49 § 2 k.k. 

Poprawki nr 4, 5 i 7 wprowadzają zmiany redakcyjne i uściślają terminologię ustawy. 

Poprawka nr 6 dotyczy art. 3 ustawy, zmieniającego przepisy ustawy – Kodeks karny 

wykonawczy. W art. 206 k.k.w. określone są zasady wzywania do zapłaty, rozkładania na 

raty i umarzania należności sądowych, porządkowych kar pieniężnych oraz nawiązek na 

rzecz Skarbu Państwa oraz przepadku, którego przedmiotem jest kwota pieniężna.  

Ustawa stanowi, że przepisy te będą obecnie miały zastosowanie do nawiązek na rzecz 

Skarbu Państwa, kwot przepadku oraz świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Skoro przepis określa zasady dotyczące tych kwot, wątpliwości Senatu budzi brak 

możliwości stosowania omawianych przepisów do nawiązek orzekanych na rzecz Funduszu 

Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Takie pominięcie nie jest 

uzasadnione z punktu widzenia oceny np. wysokości możliwych do orzeczenia kwot. 

Nawiązki orzeka się do 100 tys. zł natomiast świadczenie pieniężne do 60 tys. zł.  

Wynika z tego jasno, że osoby obowiązane do zapłaty nawiązki rzecz Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej mogą być w podobnej lub trudniejszej 
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sytuacji od tych obowiązanych do zapłaty świadczenia pieniężnego (lub nawiązki na rzecz 

Skarbu Państwa).  

Senat nie dostrzega przyczyn odmiennego traktowania osób obowiązanych do zapłaty 

nawiązki na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej od 

tych obowiązanych do zapłaty świadczenia pieniężnego na rzecz Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej lub nawiązki na rzecz Skarbu Państwa. 

Uznając, że różnicowanie sytuacji prawnej osób skazanych w sposób dla nich 

niekorzystny nie znajduje uzasadnienia, Senat proponuje wprowadzenie poprawki, która 

wprowadza możliwość stosowania przepisów Kodeksu karnego wykonawczego dotyczących 

rozkładania na raty i umarzania kwot zasądzonych nawiązek na rzecz Skarbu Państwa, także 

do nawiązek orzekanych na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej. 

Poprawki nr 8 i 13 dotyczą nowelizowanych w art. 4 przepisów ustawy – Prawo 

o ruchu drogowym.  

W art. 135 w ust. 1 w pkt 1 w lit. h ustawa stanowi, że policjant będzie zatrzymywał 

prawo jazdy w przypadku popełnienia przez kierującego pojazdem przestępstwa przeciwko 

bezpieczeństwu w komunikacji lub trzech wykroczeń, wyliczonych enumeratywnie 

w nowelizowanym przepisie. 

Odpowiednikiem tego przepisu jest nowelizowany art. 140, który stanowi, że starosta 

wyda decyzję o cofnięciu uprawnienia do kierowania pojazdem silnikowym w wypadku 

popełnienia przez kierującego pojazdem przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu 

w komunikacji lub trzech wykroczeń. 

Zdaniem Senatu, tak sformułowane przepisy naruszają w sposób oczywisty zasadę 

domniemania niewinności obowiązującą w przypadku dopuszczenia się czynu 

wyczerpującego znamiona przestępstwa lub wykroczenia.  

Sprawca czynu nie może być poddany swoistemu przedsądowi policjanta, od którego 

uznania będzie zależało czy zabierze prawo jazdy, gdy jego zdaniem, czyn kierowcy stanowi 

przestępstwo.  

Ustawa nie wyjaśnia też w jaki sposób Policja będzie ustalała zaistnienie trzeciego 

wykroczenia, które też ma stanowić podstawę zabrania prawa jazdy np. w wypadku gdy 

kierujący pojazdem odmówi przyjęcia mandatu. 
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Utrata uprawnień do prowadzenia pojazdów (a co za tym idzie zatrzymanie prawa 

jazdy) jest środkiem karnym orzekanym przez sąd karny lub orzekający w sprawach 

o wykroczenia, w wypadku stwierdzenia nie tylko wypełnienia znamion czynu zabronionego 

ale i po stwierdzeniu winy danej osoby. 

Uprawnienie do oceny czy miało miejsce przestępstwo jest wyłączną domeną sądów. 

Senat zauważa, że przepisy art. 135 ustawy – Prawo o ruchu drogowym określają 

obszerny katalog okoliczności uzasadniających zatrzymanie prawa jazdy, jednak żadna do tej 

pory nie była oparta na swobodnym uznaniu Policji, lecz na konkretnych, nie podlegających 

ocenom czy dyskusji faktach np: uzasadnionym podejrzeniu, że kierujący znajduje się 

w stanie nietrzeźwości, przekroczeniu liczby 24 punktów, braku określonych dokumentów 

czy (obecnie dodawane) kierowanie z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 

50 km/h lub przewożenie większej ilości osób niż określona w dowodzie rejestracyjnym. 

Przedmiot dyskusji Senatu stanowił również fakt wprowadzania tych przepisów do 

systemu na okres około pół roku, gdyż mają one w tej formule obowiązywać jedynie do dnia 

3 stycznia 2016 r. Po tym czasie zastosowanie znajdą nowe przepisy ustawy o kierujących 

pojazdami. 

Dodatkowo, uchylone będą przepisy art. 140, ale pozostanie w systemie nowe brzmienie 

art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. h, który będzie pozostawał w oczywistej sprzeczności z nowymi 

rozwiązaniami przyjętymi w ustawie o kierujących pojazdami w zakresie określającym 

sytuację prawną osób w okresie próbnym (czyli w okresie 2 lat od uzyskania uprawnienia do 

kierowania pojazdami). 

W tym stanie rzeczy Senat proponuje wprowadzenie poprawek 8 i 13, które wyraźnie 

określą sposób stwierdzania przez Policję i starostę faktu bycia skazanym za przestępstwo lub 

ukaranym za trzy wykroczenia w okresie dwóch pierwszych lat posiadania przez kierowcę 

prawa jazdy i określą termin, do którego tak zmieniony przepis będzie obowiązywał. 

Poprawki nr 9 i 11 dotyczą poruszonej w art. 4 i 5 ustawy, kwestii przewożenia 

w pojazdach używanych w publicznym transporcie zbiorowym większej ilości osób, niż 

określona w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

Ustawa wyłącza negatywne skutki przewożenia nadmiernej ilości pasażerów jedynie 

wobec kierowców pojazdów kursujących w ramach komunikacji miejskiej, która jest częścią 

gminnych przewozów pasażerskich.  
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Senat uznał, że nie znajduje uzasadnienia takie zróżnicowanie przepisów dotyczących 

przewozów realizowanych w ramach publicznego transportu zbiorowego.  

Z tej przyczyny Senat proponuje rozszerzenie wyjątku i wyłączenie stosowania 

przepisów dotyczących przekroczenia dopuszczalnej liczby pasażerów wobec wszystkich 

autobusów w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych, powiatowych i wojewódzkich 

przewozach pasażerskich, oczywiście tylko wtedy, gdy w autobusie przewidziane są miejsca 

stojące. 

Poprawki nr 10 i 12 stanowią, że przy obliczaniu liczby osób przekraczających 

dopuszczalną liczbę osób określoną w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, nie uwzględnia się 

dzieci do lat 4 przewożonych na kolanach opiekuna. 

Poprawka jest efektem stwierdzenia przez Senat, że skoro ustawa o uprawnieniach do 

ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego przewiduje możliwość 

bezpłatnego przewożenia dziecka na kolanach opiekuna, to dzieci te nie mogą i nie powinny 

być liczone jako osoby powodujące przekroczenie limitu dopuszczalnej ilości osób 

w pojeździe, ponieważ i tak nie zajmują samodzielnie miejsc siedzących. 

 


