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OCENA WYBRANYCH PRZEPISÓW USTAWY PRAWO O RUCHU DROGOWYM 

W artykule omówiono problematykę kontroli kierujących w zakresie zawartości alkoholu oraz skutków z tym związanych 
dla systemu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Przedstawiono liczby przeprowadzonych kontroli kierujących, 
u których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej wartości i wypadków z ich udziałem. Zaproponowano rozważenie wprowa-
dzenia zmian w celu bardziej efektywnego wykorzystania nakładów dotychczas ponoszonych. Omówiono i oceniono również 
potrzebę zmiany obowiązujących praktyk i przepisów w zakresie obowiązującego formularza dowodu rejestracyjnego. 
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WPROWADZENIE 

Obowiązujące przepisy powinny być dostosowywane do zmie-
niających się warunków, uwzględniać efektywność i skuteczność ich 
obowiązywania oraz nie powodować mnożenia niepotrzebnych 
kosztów. Niezbędne jest analizowanie ponoszonych nakładów 
zarówno w skali całego państwa jak i poszczególnych obywateli. 
Wykryte zbędne wydatki (również w systemie bezpieczeństwa 
uczestników ruchu drogowego) powinny stanowić punkt wyjścia do 
rozważań o zmianie obowiązujących przepisów i procedur.  

W roku 1990 wypadków było 50432, w których zginęły 7333 
osoby, a 59611 zostały ranne. Policji zgłoszono 106693 kolizji. Po 
24 latach, w roku 2014 wypadków było 34 970, w których zginęły 
3202 osoby, a 42545 zostały ranne. Policji zgłoszono 348028 kolizji. 
W części wypadków i kolizji uczestniczą osoby, u których stwierdza 
się przekroczenie dopuszczalnej zawartości alkoholu we krwi. Na-
kłady ponoszone na eliminowanie z udziału w ruchu drogowym 
kierujących z przekroczoną zawartością alkoholu powinny być brane 
pod uwagę i oceniane w odniesieniu do skali zjawiska, powodowa-
nych skutków i jego szkodliwości.  

Odrębnym problemem jest przyjęcie w przepisach odpowiedniej 
wartości dopuszczalnej zawartości alkoholu we krwi kierującego. 
Wskazany było by przeprowadzić ocenę porównując obowiązujące 
przepisy w innych krajach.  

Kolejnym problemem jest ocena obowiązujących praktyk 
i przepisów w zakresie obowiązującego formularza dowodu reje-
stracyjnego. Zawiera on kilka rubryk przewidzianych do wpisywania 
potwierdzeń sprawności technicznej przez Stacje Kontroli Pojaz-
dów. Po wyczerpaniu tych rubryk właściciel jest zmuszony wymienić 
dowód rejestracyjny i ponieść związane z tym koszty. Obok tych 
rubryk w dowodzie rejestracyjnym jest jednak dużo miejsca niewy-
korzystanego a przeznaczonego na wpisy urzędowe.  

Warto rozważyć możliwości zmiany tej sytuacji tak, aby wydłu-
żyć możliwość dokonywania wpisów potwierdzających sprawność 
techniczną pojazdu oszczędzając czas i pieniądze.  

1. KONTROLA ZAWARTOŚCI ALKOHOLU U KIERUJĄ-
CYCH – NAKŁADY I EFEKTY. STATYSTYKI KONTRO-
LI UCZESTNIKÓW RUCHU DROGOWEGO 

Corocznie w Polsce w wypadkach komunikacyjnych ginie kilka 
tysięcy ludzi a kilkadziesiąt tysięcy ponosi uszczerbek na zdrowiu. 

Jednym z najważniejszych priorytetów optymalizacji warunków 
realizacji transportu jest uwzględnienie tego problemu. Celem po-
winno być dążenie do wyeliminowania przyczyn powstawania wy-
padków i śmierci ludzi przez tworzenie odpowiednich warunków 
w transporcie.  

Jednym z podstawowych i najważniejszych zagadnień 
w systemie bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego jest 
dążenie do stworzenia doskonałych uregulowań prawnych w ruchu 
drogowym. Cel - dążenie do zmniejszenia liczby i zakresu negatyw-
nych skutków zdarzeń niepożądanych. Utopijny cel to: BEZPIE-
CZEŃSTWO, czyli 0-ro negatywnych skutków i najlepiej 0-ro zda-
rzeń niepożądanych. Jednym z czynników związanych z systemem 
bezpieczeństwa jest poziom alkoholu we krwi uczestników ruchu 
drogowego. 

Alkohol (w organizmie człowieka) wpływa na niego negatywnie, 
ale i pozytywnie. Zależy to między innymi od: dawki alkoholu, spo-
żytego pokarmu, masy człowieka, jego stanu fizycznego 
i psychicznego, rozsądku powodującego jego poczynaniami, osobi-
stych predyspozycji, zdolności wydalania go przez organizm, itp.  

Ogólna zasada mówiąca o negatywnym wpływie nadmiernego 
spożycia alkoholu przez kierujących, którzy następnie kierują pojaz-
dem, na możliwość uniknięcia kolizji lub wypadku, jest bezdyskusyj-
na. A zatem należy przeciwstawiać się temu przez: kontrole stanu 
trzeźwości uczestników ruchu drogowego, określenie (w obowiązu-
jących przepisach prawa) dopuszczalnej zawartości stężenia alko-
holu we krwi, większych represji dla uczestniczących w zdarzeniach 
drogowych, u których stwierdzono przekroczone wartości dopusz-
czonych przepisami, itp. Powiązanie z liczbą oraz ciężkością wy-
padków, których ewidentną przyczyną jest nadmiar alkoholu we krwi 
kierującego należy jednak udowodnić. 

 
Tab. 1. Zatrzymani nietrzeźwi kierowcy wypadki z ich udziałem 

[KG Policji, 2] 

L.p. Rozpatrywany rok 
Liczba za-
trzymanych 

Liczba wy-
padków 

1. 2012 171 420 4467 
2. 2013 163 177 4028 
3. 2014 141 203 3552 

 
Policja w Polsce prowadzi szeroko zakrojone akcje (tab.1) kon-

trolne uczestników ruchu na drogach [2]. Obserwujemy z roku na 
rok malejącą liczbę zatrzymanych nietrzeźwych kierowców jak 
również wypadków z udziałem osób nietrzeźwych. Liczba tych 
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kontroli uczestników ruchu drogowego przeprowadzonych przez 
policjantów wzrosła w 2014 roku prawie dwukrotnie w stosunku do 
roku 2013, (tab. 2). Porównując dane w tabelach 1 i 2, widzimy, że 
prawie dwukrotny wzrost liczby kontrolowanych przełożył się na to, 
że w 2014 roku liczba zatrzymanych zmniejszyła się (w stosunku do 
2013 roku) o około 22 tysiące osób, co stanowi około 13,5 %. Ob-
serwowany spadek (zmniejszenie liczby wypadków) wyniósł 439 
wypadków, czyli około 9,83 %. 

 
Tab. 2. Kontrole trzeźwości przeprowadzone przez policję [KG 

Policji, 2] 
L.p. Rozpatrywany 

rok 
Liczba kontroli 

trzeźwości 

1. 2013 8,8 mln 

2. 2014     15,4 mln 

  
Trudno oprzeć się stwierdzeniu, że ogromnie duża liczba 

uczestniczących w ruchu drogowym pod wpływem alkoholu, powo-
duje zadziwiająco mało niepożądanych zdarzeń drogowych z ich 
udziałem. Nasuwa się hipoteza, że w Polsce przykłada się nadmier-
nie dużą wagę (a co za tym idzie, także niewspółmierne do efektów, 
nakłady ludzkie i finansowe) do kontroli przekroczonej dopuszczal-
nej zawartości alkoholu u kierujących biorących udział w ruchu 
drogowym.  

Jaki jest udział uczestniczących w wypadkach (w ruchu drogo-
wym), u których stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej wartośći 
alkoholu we krwi w ostatnich dziesięciu latach pokazano na rys. 1.   

 

 
Rys. 1. Wypadki drogowe z udziałem nietrzeźwych w latach 

2004-2013 w Polsce [2] 
 
Obserwujemy spadek liczby uczestników wypadków komunika-

cyjnych z przekroczoną wartością alkoholu we krwi. To dobry trend. 
Jaki jest udział osób nietrzeźwych, uczestniczących w ruchu drogo-
wym (zatrzymanych w wyniku kontroli) w relacji do ich udziału w 
wypadkach pokazano na rys. 2. 

Nie są podawane do publicznej wiadomości i znane powszech-
nie nakłady (koszty) ponoszone na przeprowadzanie kontroli pre-
wencyjnych dotyczących ”nietrzeźwości”. Jakie są dopuszczalne 
zawartości alkoholu obowiązujące u nas i w innych państwach 
pokazano w tab. 3.  

 

 
Rys. 2. Liczby zatrzymanych pijanych kierujących w latach 

2008-2013 w Polsce [2] 
 
Obowiązujące przepisy w zakresie zawartości alkoholu u kieru-

jących powinny być poddane pod dyskusję, czy dopuszczalna za-
wartość w Polsce powinna być niższa, czy może wyższa. Kierujący 
samochodem przebywając drogę: Luxemburg, Niemcy, Polska, 
Czechy, spotyka się w ramach Unii Europejskiej ze znacznie róż-
nymi wymaganiami przepisów w zakresie zawartości alkoholu we 
krwi w tych krajach: Luxemburg 0,8[‰], Niemcy 0,5[‰], Polska 
0,2[‰], Czechy 0,0[‰]. 

 
Tab. 3. Dopuszczalne zawartości alkoholu obowiązujące 

w niektórych państwach 
L.p. Stężenie 

alkoholu [‰]
Obowiązuje w krajach 

1. 0,00 Chorwacja, Czechy, Rosja, Rumunia, 
Słowacja, Ukraina, Węgry 

2. 0,20 Norwegia, Polska, Szwecja 

3. 0,30 Bośnia i Hercegowina, Japonia 

4. 0,40 Litwa 

5. 0,50 Austria, Belgia, Bułgaria, Dania, Fin-
landia, Francja, Grecja, Hiszpania, Ho-
landia, Łotwa, Niemcy, Portugalia, 
Szwajcaria, Włochy 

6. 0,52 Korea Południowa 

7. 0,70 Boliwia, Ekwador, Honduras 

8. 0,80 Irlandia, Kanada, Luksemburg, Malta, 
Nowa Zelandia, USA, Wielka Brytania 

 
Odrębnym problemem (choć ściśle związanym z powyższym) 

jest kwestia przyjęcia obowiązujących w przepisach, wartości mak-
symalnych dopuszczalnych zawartości alkoholu u kierujących w 
poszczególnych krajach. W Irlandii, Kanadzie, Luksemburgu, Mal-
cie, Nowej Zelandii, USA, Wielkiej Brytanii, dopuszczono cztero-
krotnie wyższy poziom zawartości alkoholu u kierujących (0,8 promi-
la) w stosunku do poziomu obowiązującego np. w Polsce (0,2 pro-
mila), Norwegii czy Szwecji. Nasuwa się pytanie: czy nie dbają tam 
o system bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego? Dwuipół-
krotnie wyższy (w odniesieniu np. do Polski) poziom dopuszczalny 
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zawartości alkoholu, obowiązuje w większości krajów Europy Za-
chodniej (0,5 promila).  

Trzeba zastanowić się i zbadać czy ogromne siły i środki zaan-
gażowane na tym kierunku przeciwdziałania wypadkom, nie prze-
sunąć na inne działania? Mogą one być skuteczniejsze i przynieść 
rzeczywisty i znaczący spadek liczby kolizji oraz wypadków z udzia-
łem uczestników ruchu drogowego. Konieczna jest ocena efektyw-
nością kierowanych środków i ponoszenia nakładów w stosunku do 
uzyskiwanych celów i ich efektów.  

WHO (World Health Organization - Światowa Organizacja 
Zdrowia) rekomenduje maksymalną zawartość alkoholu we krwi. 
Powinna ona wynosić nie więcej niż 0,5 promila. Obecnie limit ten 
obowiązuje w 89 krajach, które stanowię 66% populacji ludzi na 
ziemi [3].  

2. FORMULARZ DOWODU REJESTRACYJNEGO – 
OCENA I WNIOSKI 

Odpowiednie przepisy wprowadziły wzór dowodu rejestracyjne-
go. Ocena obowiązujących praktyk i przepisów w zakresie obowią-
zującego formularza dowodu rejestracyjnego wskazuje, że warto i 
trzeba zastanowić się nad wprowadzeniem zmian. Dotychczas 
obowiązujący wzór, zawiera sześć rubryk, przewidzianych explicite 
do wpisywania potwierdzeń sprawności technicznej przez Stacje 
Kontroli Pojazdów (SKP).  

W ustawie prawo o ruchu drogowym [6] zapisano: ”Art. 82. 1. 
Organ dokonujący rejestracji pojazdu wpisuje do dowodu rejestra-
cyjnego termin badania technicznego pojazdu. 2. Jeżeli pojazd jest 
zarejestrowany, kolejny termin badania technicznego wpisuje do 
dowodu rejestracyjnego uprawniony diagnosta po stwierdzeniu 
pozytywnego wyniku badania i po uiszczeniu przez właściciela 
pojazdu opłaty ewidencyjnej. ” 

Po wyczerpaniu się tych rubryk właściciel jest zmuszony wy-
mienić dowód rejestracyjny i ponieść związane z tym koszty. Opłata 
za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego wynosi 54,50 zł. Do 
tego dochodzi opłata za pozwolenie czasowe (umożliwiające jeż-
dżenie samochodem po zabraniu dowodu do wymiany – dwa tygo-
dnie) 19,00 zł. Niebagatelną sprawą jest koszt czasu marnowanego 
na te czynności – zarówno przez urzędnika jak i przez zaintereso-
wanego. Obok miejsca na potwierdzenie przeglądu technicznego, 
jest dużo miejsca niewykorzystanego a przeznaczonego na ”adno-
tacje urzędowe” - rys. 3. Z praktyki wynika, że wpisy urzędowe 
bardzo rzadko wypełniają połowę przewidzianego dla nich miejsca. 
Warto rozważyć możliwości zmiany tej sytuacji tak, aby zwiększyć 
możliwość dokonywania wpisów potwierdzających sprawność tech-
niczną pojazdu i wydłużyć czas istnienia dowodu. Przyniesie to 
wymierne oszczędności finansowe, niepotrzebnie traconego czasu 
oraz co niebagatelne, ochroni środowisko przed niepotrzebnie 
wytwarzanymi odpadami. 

Propozycje są następujące: 
- zmiana rubryk w dowodzie rejestracyjnym – podwojenie liczby 

miejsca na przeglądy na sąsiedniej stronie, kosztem miejsca na 
”adnotacje urzędowe”,  

- lub alternatywnie w miejscu przewidzianym na ”adnotacje urzędo-
we” - SKP albo Wydziały Komunikacji w Gminach dokonywałyby 
wpisów po pozytywnie przeprowadzonych przeglądach technicz-
nych. 

W przedstawionym na rys. 3 dowodzie rejestracyjnym, pierwszą 
rubrykę dotyczącą przeglądu technicznego wypełnił Urząd Gminy 
potwierdzając datę przeglądu i określił datę następnego przeglądu 

technicznego. A zatem można byłoby to robić w sytuacji po wypeł-
nieniu wszystkich miejsc specjalnie do tego przewidzianych i doko-
nywać w miejscu na ”adnotacje urzędowe”. Ustawa tego nie zabra-
nia ani jednoznacznie tego nie precyzuje. 

 

 
Rys. 3. Przykład dowodu rejestracyjnego obowiązującego 

w Polsce z zapełnionymi rubrykami przeglądu technicznego 
 
Proponowane rozwiązania są zasadne. Pierwsze wymagałoby 

zmiany formularza i jest bardziej radykalnym rozwiązaniem. Drugie 
wymaga dobrej woli i ewentualnej instrukcji dla urzędników w wy-
działach komunikacji gmin, tak aby mogli dokonywać wpisów urzę-
dowych dotyczących potwierdzenia prawidłowości stanu technicz-
nego, na podstawie zaświadczenia ze Stacji Kontroli Pojazdów. Po 
części tak już się dzieje, ponieważ pierwszy wpis jest dokonywany 
zawsze przez urząd w miejscu przewidzianym dla wpisów SKP a 
nie w miejscu ”ADNOTACJE URZĘDOWE”. Dotychczas urzędnicy 
odmawiają wpisywania potwierdzenia przeglądu w miejscu ”adnota-
cje urzędowe”, choć takiego zakazu nie ma. Utarła się praktyka, że 
tylko można dokonywać wpisów tak jak pokazano na przykładowym 
dowodzie rejestracyjnym – rys. 3.  

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

System bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego jest 
wrażliwy na zawartość alkoholu we krwi kierującego. Należy udo-
wodnić powiązanie nadmiernej zawartości z liczbą oraz ciężkością 
wypadków, których ewidentną przyczyną jest przekroczenie granicy 
dopuszczalnej zawartości alkoholu (o jakiej wartości?) we krwi 
kierującego.  

Obecny stan powoduje bardzo duże zaangażowanie Policji – 
każdy nietrzeźwy angażuje radiowóz minimum na godzinę, a na 
ogół dłużej. Powoduje to duże nakłady przy niewspółmiernie małych 
efektach w zakresie eliminowania kolizji i wypadków. Część obecnie 
ponoszonych nakładów skierowana na inne przeciwdziałania mo-
głaby bardziej efektywnie zmniejszyć liczbę wypadków powodowa-
nych innymi przyczynami. 

Elastyczność w postępowaniu z dowodami rejestracyjnymi po-
jazdów jest konieczna. Nadmierny formalizm wydziałów komunikacji 
gmin w zakresie wpisów w dowodach rejestracyjnych, skutkuje: 
niepotrzebnymi wydatkami ponoszonymi przez właścicieli pojazdów, 
stratami czasu związanymi z wyrabianiem nowych dowodów reje-
stracyjnych oraz brakiem poszanowania środowiska naturalnego - 
przez nadmierne generowanie odpadów. Niewielkie zmiany w pro-
cedurach mogłyby wyeliminować powyższe niepotrzebne działania 
i tym samym przynieść korzyści. 
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ROAD TRAFFIC ACT -  

EVALUATION OF SELECTED PROVISIONS 
 
Impact of the control for the driver's alcohol content and its impact 
on the security of the road traffic system is analyzed. Data shows 
number of controls for the driver's alcohol content with exceeded 
permissible value and road accidents involving them. Some chang-
es are proposed in order to optimize the use of expenditures previ-
ously incurred. Additionally the need to change existing practices 
and legislation in force for the vehicle registration document is eval-
uated. 
Keywords: driver, alcohol content, vehicle registration document, 
technical inspection 
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