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Przejmujący, szczery i głęboki obraz cierpienia 
związanego z konsekwencjami nadużywania alkoholu. 

Cierpienia, z którego autor próbuje się wyzwolić 
stosując wszystkie znane mu, dostępne sposoby 

– od terapii poznawczo-behawioralnej 
po leczenie farmakologiczne
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JAK WYJŚĆ Z ALKOHOLIZMU? 
OPOWIEŚĆ FRANCUSKIEGO KARDIOLOGA, 

KTÓRY NIE PIJE JUŻ 10 LAT

KO
G

ŁO
SZ

EN
IE

 W
ŁA

SN
E 

W
Y

D
A

W
C

Y

32253320

Moda czy zdrowy styl życia? 
Dlaczego warto jeść produkty regionalne... 

Tradycyjne produkty 
- nowe przepisy

We wtorek
w „Gazecie”

Projekt współfinansowany 
przez Unię Europejską

Partnerzy wydania:

32239088

Sygn. akt INs 1251/12

OGŁOSZENIE

Przed Sądem Rejonowym w Płocku toczy się postępowanie 

o stwierdzenie nabycia spadku po Franciszce Czosnowskiej

zmarłej 14 marca 1983 roku w Płocku, ostatnio przed śmiercią

stale zamieszkałej w Chodkowie Działkach, w gminie

Bodzanów. Sąd wzywa wszystkich spadkobierców, aby 

w terminie 6 miesięcy od dnia ukazania się ogłoszenia zgłosili

się do Sądu Rejonowego w Płocku i udowodnili nabycie spadku,

gdyż w przeciwnym razie mogą być pominięci w postanowieniu

o stwierdzeniu nabycia spadku. 
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R E K L A M A

M
inisterstwo Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Mor-
skiej przygotowało założenia
nowej ustawy – o szcze gólnej
odpowiedzialności za nie-
które naruszenia przepisów

ruchu drogowego. Założenia budzą poważne
wątpliwości prawne i pytanie o intencje ich twór-
ców. Czy głównym celem jest ustalenie i ukara-
nie sprawcy wykroczenia, czy tylko szybsza
i wyższa ściągalność kar?

Głównym celem projektu jest obniżenie kosz-
tów postępowania związanego z egzekwowa-
niem należności za mandaty z fotoradarów. Jak
podkreślają twórcy założeń do ustawy, obecny
system wymaga wysłania co najmniej kilku li-
stów poleconych, wezwania do oznaczenia spraw-
cy wykroczenia, osobno przesyła się sam man-
dat. Jednak proponowane zmiany przewracają
do góry nogami znany kierowcom świat.
+ Dotychczasowe postępowanie wykroczenio-
we miałoby zostać zastąpione postępowaniem
administracyjnym. Byłaby to rewolucja, bo wpo-
stępowaniu administracyjnym nie ma znacze-
nia wina ani świadomość czynu.
+ Kara byłaby nakładana automatycznie na wła-
ściciela lub posiadacza pojazdu (gdy np. auto
byłoby z wypożyczalni), jeżeli w ciągu 21 dni
nie nadesłałby oświadczenia sprawcy. Właści-
ciel auta płaciłby karę także wówczas, gdyby
sprawca – mimo że ustalony – nie mógł zostać
pociągnięty do odpowiedzialności, bo byłby
np. cudzoziemcem. Ministerstwo Transportu
przewiduje, że na tym kończyłaby się większość

spraw, bo właściciele aut dobrowolnie podda-
waliby się karze w zamian za 20-procentowy
opust w wysokości mandatu.
+ Resort transportu zaproponował także po-
dwojenie kar za powtarzające się naruszenia.
Jeśli kierowca dostanie w danym roku trzy man-
daty na minimum 1200 zł, to w następnym war-
tość przyznanych mu mandatów będzie mno-
żona przez dwa.
+ Przy nakładaniu kar nie miałoby znaczenia
to, czy właścicielem auta jest osoba, czy firma.
+ Nowy tryb dotyczyłby tylko karania mandata-
mi. Punkty karne byłyby nakładane – tak jak obec-
nie – tylko ustalonym sprawcom wykroczenia.

Twórcy systemu fotoradarów przekonują, że
głównym celem ich działań jest poprawa bez-
pieczeństwa na polskich drogach. Widać jednak,
że ważniejsze dla nich jest nie ukaranie spraw-
cy wykroczenia drogowego, tylko ustalenie, kto
ma zapłacić mandat. Założenie, że odpowie-
dzialność ma ponosić właściciel samochodu (na-
wet gdy ustalono sprawcę wykroczenia, ale nie
można go ukarać), wskazuje, że kara nie ma mieć
celu wychowawczego czy prewencyjnego. 

Sprzeciw budzi też zmiana procedury są-
dowej na administracyjną. W sądzie, także
w sprawach o wykroczenia, głównym celem
postępowania jest ustalenie winy sprawcy i do-
branie kary adekwatnej do stopnia zawinienia.
W przypadku procedury administracyjnej wi-
na, świadomość czynu, okoliczności dotyczą-
ce wydarzenia stają się nieistotne. Znika pod-
stawa procedury – domniemanie niewinności.
Istotą sprawy jest automatycznie określana ka-
ra i znalezienie sposobu jej wyegzekwowania.

– Postępowanie administracyjne w sprawach
związanych z karaniem konkretnych ludzi to
powrót do złych, komunistycznych rozwiązań
– ocenia prof. Wojciech Cieślak, wybitny karni-
sta z Uniwersytetu Gdańskiego. – Symbolem od-
chodzenia od komunizmu była właśnie likwi-
dacja kolegiów ds. wykroczeń i powołanie są-

dów grodzkich, tak by to niezawisły sędzia, a nie
urzędnik decydował o winie i wymiarze kary.
Nie mam pojęcia, kto wpadł na pomysł, by z te-
go rozwiązania rezygnować i de facto wracać do
rozwiązań państwa komunistycznego. W mo-
jej ocenie takie postępowanie będzie sprzecz-
ne z konstytucją.

– Zgodnie z przepisami ustawy zasadniczej
wymiar sprawiedliwości sprawowany jest przez
sądy – podkreśla Błażej Sarzalski, radca prawny.
– Zgodnie z europejską konwencją praw czło-
wieka o odpowiedzialności za wykroczenie de-
cyduje sąd po przeprowadzeniu postępowania,
w którym obwinionemu przysługują różnorod-
ne gwarancje procesowe takie jak np. domnie-
manie niewinności czy prawo do ustanowienia
obrońcy – mówi Sarzalski. Jego zdaniem pro-
jektowana ustawa nie daje takich gwarancji.

Inne wątpliwości budzi kwestia odpowie-
dzialności właścicieli firm za działania osób

trzecich. Przyjęcie zasady, że właściciel (np.
jednoosobowo prowadzący działalność gospo-
darczą) ma odpowiadać za wykroczenia pra-
cowników, jest przyjęciem zasady odpowie-
dzialności za cudze czyny sprzecznej z zasa-
dami procedury karnej w demokratycznych
państwach. Oczywiście można prowadzić w fir-
mie rejestr wykorzystania samochodów służ-
bowych. Jednak nie wyklucza to możliwości
zamiany czy nieścisłości w dokumentacji. Aby
rozstrzygnąć takie sprawy, konieczne jest po-
stępowanie sądowe, a nie automatyczny sys-
tem wystawiania mandatów.

– Mój niepokój budzi także uzasadnianie pro-
jektu wysokimi kosztami doręczeń np. listów
poleconych – mówi prof. Cieślak. – Jeśli jest to
prawda, to sugerowałbym zmianę przepisów
i obciążenie kosztami postępowania sprawców
wykroczeń. Tymczasem proponuje się – niedo-
puszczalne moim zdaniem – przewrócenie do
góry nogami całego systemu odpowiedzialno-
ści karnej.

– Wbrew zamierzeniom ustawodawcy pro-
ponowane zmiany raczej nie doprowadzą do
odciążenia sądów od rozpoznawania tego typu
spraw – podkreśla Sarzalski. – Spodziewam się,
że efektem nowych przepisów byłoby przesu-
nięcie punktu ciężkości postępowań z sądów
grodzkich do wojewódzkich sądów admini-
stracyjnych, które rozpoznawałyby odwołania
od decyzji w tego typu sprawach. A trudno przy-
puszczać, że osoby ukarane nie odwoływałyby
się od tych decyzji, szczególnie mając na wzglę-
dzie ich dyskusyjną zgodność z konstytucją.

Proponowany system działa inaczej niż uka-
ranie kierowcy zatrzymanego bezpośrednio
przez policję do kontroli drogowej. W tym przy-
padku ustalenie winnego nie budzi (z reguły)
wątpliwości. Kara dosięga sprawcy. Wprzypadku
gdy państwo chce karać „automatycznie”, poja-
wia się sporo problemów i wątpliwości. Warto,
by resort transportu je przemyślał. �
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Znajdź sprawcę albo zapłać za niego mandat
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Samochód Głównej Inspekcji Transportu
Drogowego wyposażony w nowoczesny
wideorejestrator do kontroli prędkości 
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