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Dotyczy: Nowelizacji ustawy Kk - zniesienia surowych kar za oszustwa z drogomierzami 

 

 

Szanowny Panie Prezydencie 

 

Uprzejmie Informuję, że na mocy ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 

oraz ustawy – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. poz. 870*) od dnia 25 maja 2019 r wejdą 

w życie nowe przepisy dotyczące karania osób, które zmieniają wskazania drogomierza 

lub ingerują w prawidłowość jego pomiaru. Celem nowelizacji było karanie oszustów, 

jednakże istotne jest, iż wprowadzane przepisy będą obowiązywać do czasu wprowadzenia 

w życie projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

(druk sejmowy nr 3451**), który obecnie został przekazany do Pańskiej akceptacji. Nadanie 

nowego brzmienia art. 306a § 1 (według poprzedniej nowelizacji wejdzie w życie dnia 

25.05.2019 r.) w konsekwencji przyczyni się do braku możliwości ukarania podmiotów, 

które zmieniają wskazania drogomierza lub ingerują w prawidłowość jego pomiaru. Dziwi 

fakt, że obie izby Sejmu zatwierdziły dyspozycję prawną pozwalającą na bezkarną ingerencję 

w stan licznika.  

 

W związku z powyższym proponujemy, wprowadzić w trybie pilnym poprawkę 

do projektu (druk sejmowy nr 3451) poprzez nadanie wprowadzanym nowym 

artykułom nr 306b i nr 306c, aby nie odstępować od możliwości karania oszustów, którzy 

celowo zaniżają wskazania drogomierzy lub celowo ingerują w prawidłowość dokonywanych 

pomiarów.  

W przypadku podjęcia działań legislacyjnych w przedmiotowym zakresie proszę 

o poinformowanie o tym fakcie. 

 

 

Z poważaniem 

 

Grzegorz Krzemieniecki 



 

Do wiadomości otrzymują: 

 

1) Prezes Rady Ministrów 

2) Marszałek Sejmu i Senatu 

3) Posłowie RP  

4) Senatorowie RP 

5) SITK RP o/Krosno 

 

 

 

*Art. 306a kodeksu karnego, który zacznie obowiązywać (na mocy Dz. U. z 2019 r. poz. 870) 

od dnia 25.05.2019 r.: 

§ 1. Kto zmienia wskazanie drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingeruje w 

prawidłowość jego pomiaru, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

§  2. Tej samej karze podlega, kto zleca innej osobie wykonanie czynu, o którym mowa w § 

1. §   

3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

 

** Art. 306a kodeksu karnego, który zacznie obowiązywać po upływie 3 miesięcy od dnia 

ogłoszenia ustawy z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 

innych ustaw (druk sejmowy nr. 3451, który dnia 20 maja 2019 r. przekazano Prezydentowi 

RP do podpisu): 

§ 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 

§ 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości 

większej niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze 

pozbawienia wolności od lat 3 do 20. 

§ 2. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 296 § 1 lub 2, art. 296a § 1, art. 297 

§ 1 lub 2, art. 298 § 1, art. 299 § 1 lub 2, art. 303 § 1, w stosunku do mienia o wartości 

większej niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości, podlega karze 

pozbawienia wolności od lat 5 do 25. 
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