
Projekt z dnia 11 marca 2014 r. 

U  S  T  A W A   

z dnia ………………. 2013 r.  

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z 

późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 42 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż lat 3, zakaz prowadzenia wszelkich 

pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia 

przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka 

odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.”; 

2) w art. 42 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 

zawsze w razie popełnienia przestępstwa określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca 

w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego następstwem jest 

śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie popełnienia 

przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2, był w stanie nietrzeźwości 

lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba że 

zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.”; 

3) w art. 43 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz zakazy 

i nakaz wymienione w art. 39 pkt 2, 2d i 2e orzeka się w latach, od roku do lat 10, 

                                                 

1)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83, 

poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 

r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. 

Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 

757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 

1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i 

Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 

214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, 

poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 

625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 

1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, 

poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 129, poz. 734, Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, 

poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 611 oraz z 2013 r. poz. 

849, 905, 1036 i 1247. 
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zakazy oraz obowiązek wymienione w art. 39 pkt 2a, 2b i 3 orzeka się w latach, od roku 

do lat 15, zakaz wymieniony w art. 39 pkt 2c orzeka się w latach, od lat 2 do 6.”; 

4) w art. 47:   

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub 

zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć 

człowieka, ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub 

rozstrój zdrowia sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.”, 

b) dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu: 

„§ 3. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a §  1 sąd 

orzeka nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej w wysokości minimum 5.000 złotych. 

§ 4. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a §  4 lub 

w art. 173, 174, 177 lub w art. 355, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub 

pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka 

nawiązkę w wysokości minimum 10.000 złotych na rzecz pokrzywdzonego, a w 

razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego przestępstwa, nawiązkę 

na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci 

pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu. Jeśli ustalenie takiej osoby nie 

jest możliwe, sąd orzeka nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym 

oraz Pomocy Postpenitencjarnej.”; 

5) po art. 180 dodaje się art. 180a w brzmieniu: 

„Art. 180a. Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, 

prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, które utracił w związku z uprzednim 

orzeczeniem środka karnego, o którym mowa w art. 39 pkt. 3, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 

2.”.  

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, 

poz. 557, z późn. zm.
2)

) wprowadza się następujące zmiany: 

                                                 

2) 
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 

r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 

151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 
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1) w art. 196 dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. W razie orzeczenia nawiązki na rzecz Skarbu Państwa przepisy art. 49-50 

stosuje się odpowiednio.”; 

2) w art. 197 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Jeżeli sposób podania wyroku do publicznej wiadomości nie został 

określony w wyroku, sąd może orzec o podaniu wyroku do publicznej wiadomości przez 

umieszczenie odpisu z wyroku lub wyciągu z wyroku, ze wzmianką dotyczącą 

prawomocności, na stronie internetowej sądu.”. 

Art. 3.   Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        

1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 

2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 

104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, 

z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 

963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, 

Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 

185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628 i 1247. 
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U Z A S A D N I E N I E  

 

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny odpowiada na potrzebę bardziej 

zdecydowanego i efektywnego działania na rzecz wyeliminowania zjawiska prowadzenia 

pojazdów mechanicznych w stanie nietrzeźwości.  

Liczba prowadzących pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości, pomimo licznych 

działań, zarówno o charakterze prawnym, jak i pozaprawnym, wciąż utrzymuje się na 

wysokim poziomie, stwarzając poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa komunikacji. 

Jakkolwiek nieznaczny spadek nietrzeźwych kierowców w ostatnich latach, szczególnie w 

kontekście znacznie intensywniejszych wysiłków Policji w zakresie kontroli trzeźwości 

kierowców, daje nadzieję na odwrócenie negatywnego zjawiska, to jego skala i związany z 

tym niebezpieczeństwo wymagają bardziej stanowczej reakcji państwa. 

Statystyki ukazujące strukturę kar orzekanych za przestępstwa przeciw bezpieczeństwu 

w komunikacji popełniane w stanie nietrzeźwości unaoczniają niepokojące zjawisko 

polegające na coraz częstszych przypadkach powtórnego prowadzenia pojazdów w stanie 

nietrzeźwości, co stanowi czyn zabroniony z art. 178a § 4 Kodeksu karnego. W roku 2012 

skazano 12 527 osób, podczas gry rok wcześniej 10 039. W porównaniu z ogólną liczbą 

pijanych kierowców liczby te sugerują, że reakcja karna jest niewystarczająco skuteczna. 

Oczywiście w dużej mierze jest to wyraz szerszego problemu związanego ze strukturą kar 

polskiego systemu, w którym dominująca reakcją karną jest pozbawienie wolności z 

warunkowym zawieszeniem. Tym niemniej wydaje się, że istnieje potrzeba efektywniejszej 

reakcji karnej na opisane wyżej zachowania. Dlatego projektodawca kładzie nacisk na te 

elementy reakcji karnej, które mogą stanowić większą dolegliwość dla sprawcy. 

W związku z powyższym odpowiednie wydaje się rozwiązanie mające na celu 

zwiększenie dolegliwości związanych m.in. z długością środka karnego, polegającego na 

zakazie prowadzenia pojazdów, czy też obowiązkiem zapłaty nawiązki. W przekonaniu 

projektodawcy reakcja polegająca na zwiększaniu surowości sankcji karnej poprzez 

zaostrzenie granic wymiaru kary nie stanowi bowiem efektywnego i uzasadnionego 

rozwiązania, toteż kierunek zmian powinien być związany z alternatywnymi koncepcjami.  

Intencją podjętych prac jest zatem, by w przypadku spełnienia przesłanek 

wymienionych w art. 42 § 2 Kodeksu karnego tj., jeżeli sprawca w czasie popełnienia 
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przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji był w stanie nietrzeźwości, pod 

wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 

177 Kodeksu karnego, sąd orzekał środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich 

pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju na okres od lat 3 do lat 15. Ustawowa długość 

środka karnego, o którym mowa w art. 39 pkt 3 Kodeksu karnego, uległaby zatem 

zwiększeniu do 15 lat, przy czym zachowana zostałaby dolna granica jednego roku. 

Minimalna granica 3 lat stanowiłaby zatem swego rodzaju lex specialis obejmujące 

przesłanki wymienione w art. 42 § 2 Kodeksu karnego. Tym samym zwiększona zostanie 

dolegliwość dla prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości, przy zachowaniu dolnej 

granicy dla sprawców wypadków będących w stanie trzeźwości, gdzie ocena społecznej 

szkodliwości wydaje się kształtować niżej.  

Ponadto, proponuje się odpowiednią zmianę w art. 42 § 3 Kodeksu karnego, który 

obejmować by miał także przypadki ponownego prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości 

(tzw. quasi-recydywa z art. 178a § 4 Kodeksu karnego). W obecnym brzmieniu art. 42 § 3 

Kodeksu karnego, jeśli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 

Kodeksu karnego, którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej 

zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 

Kodeksu karnego, był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub 

zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów, chyba że 

zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.  

Proponuje się zatem, aby reżimowi temu poddano również kierowców prowadzących 

pojazd w stanie nietrzeźwości pomimo uprzedniego skazania 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 Kodeksu karnego popełnione w 

stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego. Chodzi tu zatem o realizację 

znamion czynu zabronionego opisanego w art. 178a § 4 Kodeksu karnego. Kategorię tę 

uzupełniają sprawcy, którzy prowadzą pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości w okresie 

orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów. 

 W ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości zmiany związane z zaostrzeniem reakcji 

karnej wobec kierowców prowadzących pojazdy mechaniczne w stanie nietrzeźwości 

powinny również dotknąć środka karnego w postaci nawiązki. Instytucja nawiązki stanowić 
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może bowiem z jednej strony możliwość swoistego wynagrodzenia pokrzywdzonemu, a z 

drugiej stanowi pewną namacalną dolegliwość dla sprawcy.  

Proponuje się zatem wprowadzenie obowiązku orzekania przez sąd nawiązki w 

minimalnej kwocie 5 tysięcy złotych (w przypadku skazanego po raz pierwszy za 

przestępstwo z art. 178a Kodeksu karnego) lub 10 tysięcy złotych (w przypadku tzw. quasi-

recydywistów, jak i sprawców przestępstw przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji 

popełnionych w stanie nietrzeźwości). Nawiązka powinna zostać orzeczona na rzecz 

Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej lub, w przypadku 

spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości, na rzecz pokrzywdzonego lub osoby 

najbliższej.  

Przedstawione wyżej propozycje dają możliwość sformułowania bardziej dolegliwej, a 

w efekcie bardziej odstraszającej represji karnej wobec sprawców, którzy decydują się na 

prowadzenie pojazdów będąc w stanie nietrzeźwości. Z pewnością jednak problem „pijanych 

kierowców” stanowi zagadnienie znacznie szersze, niż większość innych przestępstw 

kodeksowych i polityka karna może być skutecznym, ale nie jedynym narzędziem w walce z 

tym zjawiskiem. Dlatego wysiłek państwa i organizacji pozarządowych związanych z 

bezpieczeństwem ruchu drogowego powinien również iść w stronę wyeliminowania 

przyzwolenia społecznego dla takich postaw, a świadomość niebezpieczeństwa związanego z 

prowadzeniem pojazdu w stanie nietrzeźwości powinna być wysoko rozwinięta u każdego 

kierowcy. Z pewnością sprzyjałoby temu wytworzenie nawyku badania się przez kierowców 

za pomocą alkomatów na wypadek wątpliwości, co do obecności alkoholu we krwi. 

Jakkolwiek postulat legislacyjny polegający na nałożeniu obowiązku wyposażenia pojazdu w 

urządzenie pozwalające na badanie obecności alkoholu we krwi wykracza poza ramy 

niniejszego projektu to wyposażenie pojazdów mechanicznych w tego typu urządzenia z 

pewnością pozwoliłoby zmniejszyć liczbę pijanych kierowców, tym bardziej, że pewna ich 

grupa nie ma świadomości prowadzenia w stanie nietrzeźwości.  


