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SEJM  
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
Marszałek Senatu  

 
 
 Pan  
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Szanowny Panie Marszałku! 
 

Zgodnie z art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
2 kwietnia 1997 r. mam zaszczyt powiadomić Pana Marszałka, że Senat na 57. 
posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 
Sejmu projektu ustawy 

 

 - o zmianie ustawy - Kodeks karny. 
 

Projekt ustawy stanowi wykonanie obowiązku dostosowania systemu 
prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego. 

Jednocześnie pragnę poinformować, że Senat upoważnił senatora Leona 
Kieresa do reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym projektem. 

W załączeniu przesyłam opinię o pozostawaniu projektu ustawy poza 
obszarem prawa Unii Europejskiej.  

 

Z poważaniem 

 

(-) Bogdan Borusewicz 















Warszawa, 25 czerwca 2010 r. 
BAS-WAPEiM-1115/10 
 

 
 
Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej senackiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (przedstawiciel wnioskodawcy: 
senator Leon Kieres) 

 
 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 

1992 roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r. Nr 5, poz. 
47, ze zmianami) sporządza się następującą opinię: 

 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Projekt ustawy zakłada zmianę art. 42 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami). Proponowana zmiana 
jest związana z wykonaniem obowiązku dostosowania systemu prawa do 
postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2009 
r. (sygn. akt S 2/09, publ. OTK Z.U. z 2009 r. Nr 5A, poz. 73). W postanowieniu 
Trybunał sygnalizuje Sejmowi RP potrzebę podjęcia inicjatywy ustawodawczej 
w celu zmiany obowiązującego stanu prawnego (nowelizacji art. 42 §2 kk), w 
którym nietrzeźwi kierowcy pojazdów niemechanicznych poddawani są 
obligatoryjnie surowszym środkom karnym niż nietrzeźwi kierowcy pojazdów 
mechanicznych. W projekcie proponuje się, aby zakaz orzekany na podstawie 
art. 42 §2 kk dotyczył „pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju”, a nie 
tylko pojazdów mechanicznych.   

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia. 

 
2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii, o których mowa w 

projekcie ustawy.  
 
3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 

Unii Europejskiej 
Przepisy projektu nie należą do materii regulacji prawa UE. 
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4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny nie jest 

objęty prawem Unii Europejskiej. 
 
 
      Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
      
       Michał Królikowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Warszawa, 25 czerwca 2010 r. 
BAS-WAPEiM-1116/10 

 
 
 Pan 
 Bronisław Komorowski 
 Marszałek Sejmu  
 Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
senacki projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny (przedstawiciel 
wnioskodawcy: senator Leon Kieres) jest projektem ustawy wykonującej 
prawo Unii Europejskiej 

 
Projekt ustawy zakłada zmianę art. 42 §2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, ze zmianami). Proponowana zmiana 
jest związana z wykonaniem obowiązku dostosowania systemu prawa do 
postanowienia sygnalizacyjnego Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 maja 2009 
r. (sygn. akt S 2/09, publ. OTK Z.U. z 2009 r. Nr 5A, poz. 73). W projekcie 
proponuje się, aby zakaz orzekany na podstawie art. 42 § 2 kk dotyczył 
„pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju”, a nie tylko pojazdów 
mechanicznych. 

Przedmiot projektu ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny nie jest projektem 

ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 

      Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
      

        Michał Królikowski 
 
 
 
 

 
 
 
 
 




