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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń 

(druk nr 583) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem przedłożonej Senatowi ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń jest 

wprowadzenie do Kodeksu wykroczeń zmiany polegającej na nowelizacji art. 66, 

znajdującego się w rozdziale IX tej ustawy, czyli w grupie wykroczeń skierowanych 

przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym. 

Przepis art. 66 § 1 w dotychczasowym brzmieniu ustanawiał odpowiedzialność sprawcy, 

który wywołał fałszywy alarm. Istotą tego czynu jest wprowadzenie instytucji albo organu 

publicznego w błąd. Sprawca przedstawia nieprawdziwe informacje w celu wywołania 

niepotrzebnej czynności. 

Uchwalona przez Sejm zmiana art. 66 polega na podzieleniu § 1 na dwa punkty 

i dodaniu w pkt 2 nowego czynu zabronionego jako wykroczenie.  

Karalne będzie zachowanie polegające na umyślnym blokowaniu, bez uzasadnionej 

przyczyny, telefonicznego numeru alarmowego, przez co utrudnione będzie prawidłowe 

funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego. 

Nowy przepis przewiduje sankcję karną w postaci kary aresztu, ograniczenia wolności 

albo grzywny do 1500 zł. 

Potrzeba wprowadzenia nowego uregulowania wynika z tego, że blokowanie numerów 

alarmowych jest od lat istotnym problemem. Ocenia się, że w Polsce, podobnie jak w całej 

Unii Europejskiej średnio 50% zgłoszeń to zgłoszenia bezzasadne. 

W Polsce, na przykład w 2016 r. na 19 482 287 zgłoszeń przychodzących, aż 9 084 595 

stanowiły zgłoszenia fałszywe, złośliwe lub niezasadne (jak wynika z raportu MSWiA). 
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Zagadnienia z zakresu organizacji systemu powiadamiania ratunkowego reguluje ustawa 

z dnia 22 listopada 2013 r. o systemie powiadamiania ratunkowego. 

System powiadamiania ratunkowego składa się z centrów powiadamiania ratunkowego, 

tworzących jednolity system do obsługi zgłoszeń alarmowych, kierowanych do numerów 

alarmowych 112, 997, 998 i 999. 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy, w ramach systemu mogą być obsługiwane numery: 991, 

992, 993, 994 i 987, a także inne numery alarmowe podmiotów, do których zadań należy 

ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa i porządku publicznego, mienia lub środowiska. 

Należy dodać, że funkcjonujące systemy teleinformatyczne obsługujące centra 

powiadamiania ratunkowego umożliwiają identyfikację numeru telefonu osoby zgłaszającej, 

dane osoby na którą numer jest zarejestrowany oraz aktualną lokalizację telefonu. 

Dane te pozwalają na szybkie udzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia, gdy dana osoba 

ma trudności z określeniem miejsca przebywania, ale umożliwia równie szybką identyfikację 

zgłoszeń fałszywych, gdy zgłaszający podaje nieprawdziwe dane. 

Zmiany wprowadzone ustawą dotyczą zmiany Kodeksu, w związku z czym ustawa 

określa nieco dłuższą 30-dniową vacatio legis ustawy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad prezydenckim projektem ustawy o zmianie ustawy 

– Kodeks wykroczeń (druk nr 1652). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce na 45. posiedzeniu Sejmu w dniu 

12 lipca 2017 r. 

Projekt skierowano do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 

Komisja przedstawiła sprawozdanie w dniu 18 lipca 2017 r.  

Komisja wprowadziła do treści zmienianego przepisu trzy poprawki polegające na: 

1) zastąpieniu wyrażenia „bez uzasadnienia” wyrazami „bez uzasadnionej przyczyny”, 

2) usunięciu sformułowania „uniemożliwiając” funkcjonowanie systemu oraz  

3) zastąpieniu „systemu powiadamiania” na węższe znaczeniowo „centrum 

powiadamiania” ratunkowego. 
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Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 47. posiedzeniu Sejmu.  

Wobec niezgłoszenia poprawek ustawę uchwalono na tym samym posiedzeniu Sejmu, 

w dniu 15 września 2017 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


