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Wybrane zagadnienia penalizacji prowadzenia 
pojazdów w stanie nietrzeźwości – 
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Streszczenie:

Analizie poddano zagadnienia związane z prowadzeniem pojazdów pod wpływem al-
koholu. Przytoczono definicję stanu nietrzeźwości w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r.  – Kodeks karny (Dz.U. z 1997, Nr 88, poz. 553) oraz w rozumieniu ustawy 
z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi (Dz.U. z 1982, Nr 35, poz. 230), a także stanu po użyciu alkoholu. W następnej ko-
lejności analiza obejmowała przesłanki odpowiedzialności karnej oraz sankcji karnych 
za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości i w stanie po użyciu alkoholu. Ponad-
to analiza zawiera zmiany na przestrzeni lat przepisu art. 178a k.k. oraz art. 87 usta-
wy z dnia 20 maja 1971 r.  – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 1971, Nr 12, poz. 114) wraz 
z uwzględnieniem kontrawencjonalizacji czynu z kategorii przestępstw do kategorii wy-
kroczeń. W dalszej kolejności analizie poddano statystyki związane z wyżej wymienio-
nymi czynami, a także czynniki jakie wpływają na osoby, które decydują się na prowa-
dzenie samochodu po spożyciu napojów alkoholowych. 

Słowa kluczowe: stan nietrzeźwości, stan po użyciu alkoholu, odpowiedzialność 
karna za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, 
odpowiedzialność karna za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie 
po użyciu alkoholu, statystyka

Problematyka prowadzenia pojazdów w stanie nietrzeźwości i w stanie po użyciu al-
koholu, a także wiążących się z tym konsekwencji prawnych, wydaje się być obecnie 

1 Autor jest studentem IV roku studiów doktoranckich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersy-
tetu Jagiellońskiego.
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znana, a sprawcy tych przestępstw piętnowani, to statystyki wskazują, że w dalszym 
ciągu zjawisko to dotyczy polskiego społeczeństwa. Celem niniejszego artykułu jest 
przybliżenie wybranych zagadnień penalizacji wskazanych czynów. Do podstawowych 
definicji należy zaliczyć „stan nietrzeźwości” w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997, Nr 88, poz. 553) oraz w rozumieniu ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. z 1982, Nr 35, poz. 230), dalej jako „Ustawa”, a także stan „po użyciu alkoholu”.

W tym miejscu należy wskazać, że wyżej wskazane pojęcia stanu nietrzeźwości 
i stanu po użyciu alkoholu stanowią przesłanki odpowiedzialności karnej za prowadze-
nie pojazdu mechanicznego w którymś z wyżej wymienionych stanów. I tak, zgodnie 
z treścią art. 178a § 1 k.k.: „kto znajdując się w stanie nietrzeźwości prowadzi pojazd 
mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, ka-
rze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Jest to występek. Sąd 
skazując za przestępstwo przewidziane treścią art. 178a § 1 k.k. obligatoryjnie orzeka 
zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych lub pojazdów mechanicznych określo-
nego rodzaju na okres od 1 roku do lat 15, a nadto, jeżeli kierujący pojazdem w stanie 
nietrzeźwości spowodował wypadek, w którym osoba pokrzywdzona poniosła śmierć 
lub ciężki uszczerbek na zdrowiu, sąd orzeka dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów 
mechanicznych. To jeszcze nie koniec negatywnych konsekwencji, jakie ustawodawca 
przewidział dla nietrzeźwego kierowcy w obowiązującym stanie prawnym. Wobec 
sprawcy przestępstwa z art. 178a § 1 k.k. sąd orzeka świadczenie pieniężne na rzecz Fun-
duszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co naj-
mniej 5 000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a 
§ 4 k.k.: „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, pod-
lega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”2, co najmniej 10 000 złotych, 
aż do kwoty 60 000 złotych. Ponadto w przypadku zawieszenia wykonania orzeczonej 
kary pozbawienia wolności bądź ograniczenia wolności, istnieje również możliwość 
orzeczenia środka karnego przewidzianego w art. 44 § 2 k.k., tj. przepadku pojazdu 
jako narzędzia służącego do popełnienia przestępstwa. 

Zgodnie z definicją zawartą w art. 115 § 16 k.k. oraz art. 46 § 3 Ustawy, stan nietrzeź-
wości zachodzi, gdy zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi 
do stężenia przekraczającego tę wartość lub zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego 
powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość. 
Oprócz stanu nietrzeźwości wyróżnia się również stan „po użyciu alkoholu”, który za-
chodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do stężenia we krwi 
od 0,2 promila do 0,5 promila alkoholu albo obecności w wydychanym powietrzu 

2 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 1997, Nr 88, poz. 553).
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od 0,1 mg do 0,25 mg alkoholu w 1 dm3. Pojęcie pojazdu mechanicznego, z którym 
spotykamy się w przepisach k.k. oraz ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykro-
czeń (Dz.U. z 1971, Nr 12, poz. 114) nie zostało zdefiniowane ustawowo. Pomocne jest 
natomiast orzecznictwo – w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 28 lutego 1975 r. (V KZP 
2/74) wskazano, iż: „Pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w rozumieniu przepi-
sów kodeksu karnego jest każdy pojazd drogowy czy szynowy napędzany umieszczo-
nym w nim silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower”3. Podkreślenia 
wymaga okoliczność, iż w Kodeksie karnym i Kodeksie wykroczeń mowa jest o prowa-
dzeniu pojazdu mechanicznego nie tylko w ruchu lądowym, ale też wodnym i powietrz-
nym. Mając na uwadze powyższe, pojazdem mechanicznym w rozumieniu k.k. i k.w. 
będą m.in. samochody, motocykle, skutery, motorowery, maszyny rolnicze, tramwaje, 
samoloty, helikoptery, statki czy motorówki.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości stanowi przestępstwo 
od 15 grudnia 2000 r., kiedy to art. 178a k.k. został dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy 
z dnia 14 kwietnia 2000 r. (Dz.U. z 2000, Nr 48, poz. 548). W swoim pierwotnym 
brzmieniu art. 178a k.k. przewidywał również karalność sprawcy, który w stanie nie-
trzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego prowadził na drodze publicznej 
lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż mechaniczny, a więc penalizował również 
np. jazdę na rowerze w stanie nietrzeźwości. Następnie ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz usta-
wy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 40, poz. 227) dodano § 4 do art. 178a k.k. 
Zmiana miała na celu zaostrzenie odpowiedzialności sprawców przestępstw przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji, popełniających je w stanie nietrzeźwości lub pod wpły-
wem środków odurzających4. Nowy § 4 wprowadził kwalifikowany typ przestępstwa 
określonego w art. 178a k.k. Zgodnie z jego treścią, surowszą odpowiedzialność ponosi 
sprawca, który znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurza-
jącego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, 
jeżeli był wcześniej prawomocnie skazany za to przestępstwo lub za czyny określone 
w art. 173 k.k., art. 174 k.k., art. 177 k.k. lub art. 355 § 2 k.k. popełnione w stanie nie-
trzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo też dopuścił się tego czynu 
w czasie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego 
w związku ze skazaniem za przestępstwo5. W następnej kolejności, ustawą z dnia 22 lip-
ca 2010 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. Nr 152, poz. 1018), ponownie zmieniono art. 178a § 2 k.k. Nowelizacja miała 
związek z wprowadzeniem do ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz.U. z 2005, Nr 108, poz. 908 z poźn. zm.) pojęcia „strefa ruchu”, która została 
zdefiniowana jako obszar obejmujący co najmniej jedną drogę wewnętrzną, na który 

3 Uchwała Sądu Najwyższego, cała izba SN – Izba Karna, z dnia 28 lutego 1975 r., V KZP 2/74,  OSNKW 
1975/3–4/33.

4 Kodeks karny, Komentarz do zmiany, https://sip.lex.pl/#/akt/komentarz/16798683/17606242/2010– 
07–01, 17.01.2018.

5 Kodeks karny, Komentarz do zmiany, https://sip.lex.pl/#/akt/komentarz/16798683/17606242/2010– 
07–01, 17.01.2018.
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wjazdy i wyjazdy oznaczone są odpowiednimi znakami drogowymi6. Mając na uwadze 
powyższe, strefę ruchu również objęto zakresem art. 178a § 2 k.k. Kolejno, ustawą z dnia 
27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. poz. 1247) uchylono przepis penalizujący prowadzenie pojazdu 
innego niż mechaniczny przez osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości lub pod 
wpływem środka odurzającego (art. 178a § 2 k.k.). Po nowelizacji od 9 listopada 2013 r. 
taki czyn stanowi jedynie wykroczenie7. 

Kto znajdując się w stanie po użyciu alkoholu prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu 
lądowym, wodnym lub powietrznym, dopuszcza się popełnienia wykroczenia stypi-
zowanego w treści art. 87 § 1 k.w. i podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 
50 zł. Grzywna, o której mowa w wyżej wymienionym przepisie, może zostać wymie-
rzona do kwoty 5 000 zł, a nadto sąd, zgodnie z art. 87 § 3, orzeka zakaz prowadzenia 
pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat. Zakaz prowadzenia pojazdów obowiązuje 
od uprawomocnienia się orzeczenia w tym zakresie, jednak na poczet zakazu zalicza się 
okres zatrzymania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadze-
nia pojazdu. Istotny jest fakt, iż czas, na który orzeczono zakaz prowadzenia pojazdu 
nie biegnie aż do chwili, w której sprawca wobec którego zakaz orzeczono nie zwróci 
dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojazdu, chyba, że dokument też został 
już uprzednio zatrzymany.

Treść art. 87 k.w. w swojej aktualnej postaci penalizuje również czyny polegające 
na prowadzeniu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu, w sta-
nie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, innych pojazdów niż mechaniczne, 
a więc np. rowerów. Jak to już zostało wskazane powyżej, prowadzenie pojazdu innego 
niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości do 9 listopada 2013 r. stanowiło przestępstwo, 
a od tej daty stanowi wykroczenie, za które ustawodawca przewidział taką sama karę jak 
dla sprawcy prowadzącego pojazd mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu z tą różni-
cą, że w przypadku jazdy na rowerze (lub innym pojeździe niemechanicznym) w stanie 
nietrzeźwości, sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż mechaniczne. 

Omawiany przepis od 20 maja 1971 r., uległ kilku zmianom, i tak np. ustawą z dnia 
10 maja 1985 r. o zmianie niektórych przepisów prawa karnego i prawa o wykroczeniach 
(Dz.U. z 1985, Nr 23, poz. 100) dokonano zaostrzenia kary grożącej za prowadzenie 
pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu, za który to czyn wówczas groziła 
obok kary aresztu, kara grzywny w wysokości nie niższej niż 10 000 zł, a nadto zmieniła 
się również treść § 3, zgodnie z którym orzekanie przez sąd zakazu prowadzenia pojazdu 
mechanicznego lub innego pojazdu za jazdę w stanie po użyciu alkoholu stało się obligato-
ryjne. Następnie ustawą z dnia 28 sierpnia 1998 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, 
ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów 
do spraw wykroczeń, ustawy – Kodeks pracy i niektórych innych ustaw (Dz.U z 1998, 
Nr 113, poz. 717), dokonano zmiany kary grzywny i z kwoty nie niższej niż 10 000 zł, 

6 Kodeks karny, Komentarz do zmiany, https://sip.lex.pl/#/akt/komentarz/16798683/17639112/2010– 
09–04, 17.01.2018.

7 Kodeks karny, Komentarz do zmiany, https://sip.lex.pl/#/akt/komentarz/16798683/18031260/2013– 
11–09, 17.01.2018.
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grzywna za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. ukształtowała się na poziomie nie niższym 
niż 50 zł. Wyżej wskazana ustawa złagodziła karę za prowadzenie pojazdu innego niż 
mechaniczny w stanie po użyciu alkoholu. Od tej pory za to wykroczenie groziła kara 
aresztu do 14 dni (uprzednio 2 miesiące) albo kara grzywny. Istotny jest jednak fakt, 
iż zmiany w regulacjach art. 70 – 157 k.w. wprowadzone w 1998 r. miały jedynie charak-
ter porządkowy i wynikały z konieczności dostosowania części szczegółowej Kodeksu 
wykroczeń do zmian wprowadzonych w jego części ogólnej8. W późniejszym czasie miała 
miejsce najistotniejsza zmiana. Na podstawie ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013, 
poz. 1247), do art. 87 k.w. dodano § 1a, zgodnie z którym od dnia 9 listopada 2013 r. 
prowadzenie pojazdu innego niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości nie stanowiło już 
przestępstwa, a jedynie wykroczenie. Dokonano więc kontrawencjonalizacji powyższego 
czynu z kategorii przestępstw do kategorii wykroczeń. Nadto dotychczas obligatoryjnie 
orzekany zakaz prowadzenia pojazdów wobec sprawców wykroczenia z art. 87 § 2 k.w. 
uległ zmianie i zarówno za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 2 k.w., jak i z art. 87 § 1a 
k.w. zakaz prowadzenia już tylko „innych pojazdów” niż mechaniczne mógł być (i jest 
w dalszym ciągu) orzekany jedynie fakultatywnie. 

Podkreślenia wymaga okoliczność, że między typami czynów zabronionych 
z art. 178a k.k. oraz art. 87 k.w. zachodzi tzw. pozorny zbieg przepisów. Mamy w tym 
wypadku do czynienia z tzw. przepołowionym czynem zabronionym9. Kryterium rze-
czowym podziału między przestępstwem a wykroczeniem jest więc zawartość alkoholu 
we krwi lub powietrzu wydychanym, zbadana u sprawcy czynu. 

Omawiane czyny zajmują również istotną pozycję w statystykach organów ścigania. 
Są to przestępstwa powszechnie występujące, i choć nagłaśnianie problemu w mediach 
oraz doskonalenie metod wykrywania zdaje się mieć wpływ na liczbę stwierdzonych 
przypadków ich popełnienia, to problem nie wydaje się możliwy do wyeliminowania. 
W ostatnich latach, począwszy od 2006 roku, kiedy to ilość stwierdzonych nietrzeźwych 
kierowców wyniosła 180 955, dopuszczających się przestępstwa stypizowanego w treści 
art. 178a k.k. zmalała i następnie aż do 2013 roku (kiedy zmalała stanowczo – o czym 
w dalszej części artykułu) utrzymywała się na podobnym poziomie.

Istotny jest fakt, iż na stopniowe zmniejszenie się liczby przestępstw prowadzenia 
pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości wpływ miało szereg czynników, takich 
jak medialne piętnowanie sprawców tego typu przestępstw, informowanie społeczeń-
stwa o zagrożeniach związanych z uczestnictwem w ruchu drogowym po spożyciu 
alkoholu i promowanie wzorców, zgodnie z którymi jazdę po spożyciu alkoholu jest 
zachowaniem niemożliwym do zaakceptowania, kampanie społeczne, wzmożenie 
drogowych kontroli kierowców, polityka państwa wobec problemu alkoholu w ruchu 
drogowym (trzy programy rządowe: Krajowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogo-
wego, Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

8 Kodeks wykroczeń, Komentarz do zmiany, https://sip.lex.pl/#/akt/komentarz/16788218/16799983/ 
1998–09–01, 17.01.2018.

9 J. Raglewski, Zbieg przepisów penalizujących czyny będące przestępstwami i wykroczeniami, Przegląd 
Sądowy 2011, nr 4, s. 5–16. 
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oraz Narodowy Program Zdrowia) czy działania na rzecz ograniczenia dostępności 
alkoholu i odseparowania osób pijących od prowadzenia pojazdu. Podkreślenia wyma-
ga jednak okoliczność, iż znaczny spadek ilości osób dopuszczających się przestępstwa 
przewidzianego treścią art. 178a k.k. w roku 2014 r. – 73 920 w porównaniu do 128 064 
w 2013 r., – był spowodowany przede wszystkim kontrawencjonalizacją czynu pole-
gającego na prowadzeniu innych pojazdów niż mechaniczne na drodze publicznej, 
w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu w stanie nietrzeźwości z kategorii przestępstw 
do kategorii wykroczeń. Gwałtowny spadek liczby przestępstw nie był zatem skutkiem 
zmiany ustawodawstwa.
Tabela 1. Przestępstwa z art. 178a k.k. w latach 2006–2016

Rok Przestępstwa stwierdzone Przestępstwa wykryte % Wykrycia
2006 180 955 181 012 100
2007 150 382 150 435 100
2008 150 074 150 101 100
2009 151 762 151 808 100
2010 142 144 142 183 100
2011 150 763 150 806 100
2012 141 863 141 958 100
2013 128 064 127 908 99,9
2014 73 920 73 787 99,8
2015 64 336 64 192 99,8
2016 60 443 60 333 99,8

Źródło: opracowanie własne na podstawie Prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, http://sta 
tystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy/przestepstwa-drogowe/140146,Prowadzenie-pojazdu-w-stanie-
nietrzezwosci.html. 

Należy wskazać, iż każdego roku w Polsce dochodzi do ponad 50 tysięcy wypadków 
drogowych10. W roku 2016 użytkownicy dróg będący pod działaniem alkoholu uczest-
niczyli w 2 967 wypadkach drogowych, co stanowi 8,8% ogółu wypadków. Istotny jest 
fakt, że osoby będące pod działaniem alkoholu najczęściej uczestniczyły w wypadkach 
drogowych w ostatnich dniach tygodnia: soboty (20,7%) i niedziele (17,9%). Powyższe 
związane jest z okolicznością, iż koniec tygodnia to dni wolne od pracy, a więc również 
i czas spotkań towarzyskich, podczas których spożywane są napoje alkoholowe. Zgod-
nie ze statystykami policyjnymi, w ciągu doby najwięcej wypadków z udziałem osób 
będących w stanie nietrzeźwości zachodzi pomiędzy godzinami 16 a 22. W 2016 roku 
w tym przedziale godzinowym nietrzeźwe osoby uczestniczyły aż w 1 430 wypadkach 
drogowych, co stanowi 48,2% wszystkich wypadków z ich udziałem. 

10 B. Hołyst, Kryminologia, Warszawa 2009, s. 519.
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W 2016 roku uczestnicy ruchu będący pod działaniem alkoholu spowodowali 
2 295 wypadków (6,8% ogółu), w których zginęło 306 osób (10,1%), a rannych zostało 
2 641 osób (6,5%). Najliczniejszą grupę sprawców wypadków stanowili kierujący po-
jazdami. Z ich winy doszło do 1 686 wypadków, w których zginęło 221 osób, a ran-
nych zostało 2 100 osób. W odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych 
przez kierujących, kierujący pod działaniem alkoholu stanowili 5,8%. W porównaniu 
do 2015 roku nastąpił wzrost liczby wypadków spowodowanych przez tę grupę kieru-
jących o 110 (+7%), osób zabitych o 3 (+1,4%) i osób rannych o 127 (+6,4%). Zgodnie 
ze statystykami za rok 2016, sprawcy tych przestępstw najczęściej pochodzą z grupy 
wiekowej 18–24 lata i jest ich znacznie mniej w grupie wiekowej 25–39 lat11.

Warto zauważyć, że w 2016 roku w porównaniu do roku 2015, nastąpił spadek 
liczby ujawnionych przypadków prowadzenia pojazdów mechanicznych pod wpły-
wem alkoholu – zarówno w stanie nietrzeźwości jak i w stanie po użyciu alkoholu, aż 
o 13 361 osób, czyli o 10,36%, przy wzroście kontroli o 240 690 czyli o 1,34%12.
Tabela 2. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji  
w latach 2015–2016

Naruszony przepis 2015 r. 2016 r.
art. 87 § 1 k.w. 23 297 18 419
art. 87 § 2 k.w. 6 780 6 816

art. 178a § 1 k.k. 67 946 59 861
art. 87 § 1a k.w. 30 973 30 539

Ogółem 128 996 115 635

Źródło: Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, 
Warszawa 2017. 

Mając na uwadze cały przedstawiony powyżej wywód, pomimo stopniowej penali-
zacji czynów polegających na prowadzeniu pojazdów mechanicznych przez kierowców 
w stanie nietrzeźwości, jak i w stanie po spożyciu alkoholu, i spadku ilości kierowców 
jeżdżących w którymś z wyżej wymienionych stanów, problem ten wciąż jest nieba-
gatelny. Zastanówmy się, o ile bezpieczniejsze byłyby drogi, gdyby problem nietrzeź-
wych uczestników ruchu drogowego wyeliminować całkowicie. Co jest powodem tego, 
że w dalszym ciągu, pomimo zaostrzenia przepisów karnych, niektóre osoby decydują 
się prowadzić samochód po spożyciu napojów alkoholowych? Wydaje się, iż powodów 
tych jest co najmniej kilka. 

Jedną z przyczyn jest w dalszym ciągu nieświadomość prawna społeczeństwa. Nie-
świadomość ta spowodowana jest również jakością i sposobem przekazywania wiedzy 
podczas kursów przygotowujących do egzaminu na prawo jady, gdyż ciągle w wielu 

11 Wypadki drogowe w Polsce w 2016 roku, Komenda Główna Policji, Biuro Ruchu Drogowego, Warsza-
wa 2017. 

12 Ibidem.
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miejscach i ośrodkach szkoleniowych wiedza teoretyczna dotycząca prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych, jak i znajomość przepisów prawa, traktowana jest przez kursantów 
i instruktorów w sposób drugorzędny w stosunku do zajęć praktycznych. Zgodnie 
z danymi podanymi przez Instytut Transportu Samochodowego, w Polsce nie zbiera się 
informacji na temat treści zajęć, jakie realizowane są podczas szkolenia, nie wiadomo 
więc, czy w ogóle zajęcia poruszające problematykę wpływu alkoholu na organizm 
ludzki są realizowane, a także jakie informacje przekazywane są podczas zajęć. Brakuje 
też badań analizujących wpływ programów szkolenia na bezpieczeństwo ruchu dro-
gowego. Skuteczność szkolenia kierowców w Polsce oceniana jest jedynie na podstawie 
tzw. zdawalności, czyli proporcji osób, które pozytywnie zdały egzamin do ogólnej 
liczby osób, które przystąpiły do egzaminu13. Wydaje się, że aby zmienić ten stan rzeczy 
potrzebne jest większe zaangażowanie społeczeństwa w walkę z nietrzeźwymi kierow-
cami oraz profilaktyka edukacyjna, która pozwoliłaby na zmianę myślenia i postaw 
społecznych w stosunku do osób dopuszczających się jazdy samochodem czy innym 
pojazdem mechanicznym pod wpływem alkoholu. Istotny jest fakt, że prawo może 
motywować wtedy, gdy jest znane adresatom norm i ich znajomość musi wyprzedzać 
podjęte zachowanie sprawcy czynu.

Kolejną okolicznością mającą wpływ na decyzje wielu kierowców o prowadzeniu 
pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości, czy też w stanie po użyciu alkoholu, 
jest wciąż zbyt mała liczba kontroli ruchu drogowego, celem przesiewowego badania 
zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu. Istotny jest fakt, że samo zaostrzenie 
przepisów karnych dotyczących odpowiedzialności sprawcy czynu za prowadzenie 
pojazdu w stanie nietrzeźwości czy w stanie po użyciu alkoholu, jest niewystarczające. 
Oczywiście racjonalizacja przepisów ma również istotne znaczenie w walce z nietrzeź-
wymi kierowcami, ale to właśnie nieuchronność poniesienia kary, a nie jej dolegliwość 
ma najistotniejsze znaczenie. W świadomości kierowców powinno istnieć przekonanie, 
że zachowanie polegające na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrzeźwości lub po uży-
ciu alkoholu pociągnie za sobą zastosowanie przewidzianej w ustawie sankcji. Wielu 
kierowców podejmuje się prowadzenia pojazdu pomimo wcześniejszego spożywania 
alkoholu licząc właśnie na to, że nikt ich nie skontroluje i tym samym uda im się bez-
karnie przejechać do punktu docelowego. Wobec powyższego, dobrze nagłośnione 
i mało przewidywalne kontrole stanu trzeźwości mające także aspekt edukacyjny, służą 
głównie wywołaniu efektu ogólnego odstraszania kierowców14. Wydaje się, że jeszcze 
większe wzmożenie kontroli kierowców mogłoby znacząco wpłynąć na proces decyzyj-
ny nietrzeźwych osób i tym samym zmniejszyć ilość kierowców prowadzących w stanie 
nietrzeźwości czy w stanie po użyciu alkoholu, na co wskazuje okoliczność, iż wyraźny 
wzrost kontroli stanu trzeźwości znalazł swoje odbicie w badaniach opinii społecznej – 
w 2002 roku blisko 70% badanych kierowców było przekonanych, że podczas jazdy 
samochodem nie zostaną zatrzymani do kontroli policyjnej, natomiast w 2010 roku 

13 I. Buttler, B. Król, I. Leśnikowska-Matusiak, A. Wnuk, Polityka prewencyjna wobec nietrzeźwych kie-
rowców w Polsce w latach 2006–2013, Warszawa 2014, s. 49.

14 Ibidem.
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odsetek ten spadł do 45%15. Wobec powyższego, takie działania organów ścigania po-
winny mieć znaczący wpływ na zmniejszenie liczby kierowców prowadzących pojazdy 
w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu. Patrząc jednak na kierowców 
prowadzących pojazdy pod wpływem alkoholu, będących sprawcami wypadków lub 
naruszających przepisy dotyczące bezpieczeństwa i porządku w komunikacji, którzy 
brali już uprzednio udział w wypadkach drogowych spowodowanych wcześniejszą 
konsumpcją alkoholu, czy też prowadzili pojazd mechaniczny w stanie nietrzeźwości 
lub w stanie po użyciu alkoholu, można mieć wątpliwości – na pewno potrzeba roz-
wiązań systemowych.

Niewątpliwie duże znaczenie we wzmocnieniu funkcji ochronnej prawa karnego 
w zakresie reakcji na czyny polegające na prowadzeniu pojazdu po wcześniejszym uży-
ciu alkoholu jest zgodność normy prawnej z treścią normy moralnej akceptowanej przez 
społeczeństwo i tym samym adresata normy prawnej. Mając to na uwadze, piętnowanie 
zachowania polegającego na prowadzeniu pojazdów w stanie nietrzeźwości czy też 
w stanie po użyciu alkoholu, może mieć znaczenie dla procesu decyzyjnego danej osoby. 

Podsumowując, należy wskazać, iż niezależnie od tego z jakim reżimem prawnym, 
czy polityką państwa mamy do czynienia, a także pomimo zabiegów podejmowanych 
przez ustawodawcę, problemy związane z prowadzeniem pojazdów w stanie nietrzeź-
wości czy w stanie po użyciu alkoholu stanowią znaczący problem w ujęciu global-
nym. Statystyki i ich analiza jednoznacznie wskazują, iż bez względu na to, co zrobi 
w danym czasie ustawodawca, tj. czy zakwalifikuje dany czyn jako przestępstwo czy 
też jako wykroczenie oraz jakie sankcje zostaną przewidziane wobec sprawców tego 
typu czynów, to osób decydujących się na jazdę po spożyciu napojów alkoholowych nie 
ubywa na tyle, aby problem mógł całkowicie zaniknąć. Zmiana kwalifikacji czynu, jaka 
miała np. miejsce w przypadku kontrawencjonalizacji prowadzenia pojazdu innego niż 
mechaniczny w stanie nietrzeźwości z kategorii przestępstw do kategorii wykroczeń 
miała tylko wpływ na poprawę statystyki policyjnej, a jak wiadomo problem kierują-
cych pojazdami w stanie nietrzeźwości nie zniknął. Sam ustawodawca, wobec częstych 
obojętnych postaw społecznych, a także nieświadomości i niewiedzy części adresatów 
norm, jest bezsilny, a choć kierujących pojazdami w stanie nietrzeźwości czy w stanie 
po użyciu alkoholu ubywa, to ubytek ten nie jest znaczący. 

*  *  *

Selected Issues of Penalization for Driving While Being under the Influence 
of Alcohol – Assessment of Experiences from Poland (DWD)

This report covers analysis of legal issues related to driving under the influence of alco-
hol. The definition of the state of intoxication within the meaning of the Penal Code Act 
of the 6th June 1997 – (Journal of Laws 1997, No. 88, item 553) – („Penal Code of the Republic 
of Poland”) and within the meaning of the Act of 26th October 1982 on Upbringing in Sobriety 

15 Ibidem. 
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and Counteracting Alcoholism (Journal of Laws 1982, No. 35, item 230), as well as the state af-
ter consuming alcohol. Next, the analysis includes legal premises of criminal liability and crim-
inal sanctions for driving a vehicle under the influence of alcohol and driving while intoxi-
cated. In addition, the analysis includes changes over the years of the provision of art. 178a 
of Penal Code and art. 87 of the Act of 20th May 1971 – Code of Offenses (Journal of Laws 
1971, No. 12, item 114), including the contravention of the criminal act to the category of of-
fenses. Next, the statistics related to the aforementioned acts were analyzed, as well as factors 
that affect people who decide to drive a car after consuming alcoholic beverages.

Key words: state of intoxication, state after using alcohol, criminal liability 
for driving a motor vehicle in a state of intoxication, criminal liability for driving 
a motor vehicle in the state after using alcohol, statistics


