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Właściciele flot samochodowych nie poniosą konsekwencji za kierujących 
 

Ostatecznie nie zmienia się zasada zgodnie z którą, kierujący samochodem, a nie jego 

właściciel, zapłaci mandat za przekroczenie prędkości zarejestrowane przez fotoradar. 

We wtorek, 14 lipca podkomisja nadzwyczajna odrzuciła poselski projekt nowelizacji 

ustawy - Prawo o ruchu drogowym, w zakresie nakładania kar administracyjnych. 

Projekt zakładał możliwość przeniesienia sankcji z kierowcy na właściciela pojazdu. To 

bardzo dobra decyzja, zarówno dla całej branży leasingowej, branży transportowej jak i 

wszystkich użytkowników dróg – uważa Andrzej Sugajski – dyrektor generalny Związku 

Polskiego Leasingu.  

 

Od momentu, kiedy w Sejmie pojawiła się kolejna nowelizacja ustawy – Prawo o ruchu 

drogowym, przedsiębiorcy, dziennikarze, a dzięki tym ostatnim polscy kierowcy 

dyskutowali na temat poselskiej propozycji. Jej celem była zamiana postępowania 

mandatowego na postepowanie administracyjne dotycząca nakładania kar za 

przekroczenie dozwolonej prędkości, ujawnione przy użyciu fotoradarów. Zgodnie z 

założeniami karę pieniężną w formie decyzji administracyjnej miał nakładać Główny 

Inspektor Transportu Drogowego, a odpowiedzialność miała spadać na właścicieli 

pojazdów. Dziś wiemy, że tak się nie stanie.  

 

- Kara powinna być wymierzana za popełnione przewinienie, a nie za sam fakt posiadania 
pojazdu, dlatego w pełni popieramy decyzję podjętą przez posłów podczas ostatniego 
posiedzenia podkomisji pracującej nad zmianą Prawa o ruchu drogowym. To dobra 
wiadomość zarówno dla wszystkich użytkowników pojazdów jak też przedsiębiorców z 
branży leasingowej, wynajmu i transportowej, którzy dokładali wszelkich starań, aby nie 
dopuścić do proponowanych zmian – uważa Andrzej Sugajski, dyrektor generalny 
Związku Polskiego Leasingu.  
 

Jak komentują sprawę prawnicy Konfederacji Lewiatan, wbrew intencjom ustawodawcy, 
nie zwiększyłoby się wcale bezpieczeństwo w ruchu drogowym, bowiem de facto zmiany 
spowodowałyby zaniechanie poszukiwania sprawców wykroczeń, a w konsekwencji na 
osoby te, nie byłyby nakładane punkty karne, które mogłyby spowodować np. 
zatrzymanie prawa jazdy.  
 

- Na przyszłość warto więc podejmować środki, zwiększające skuteczność istniejących 
procedur – zwłaszcza postępowania wykroczeniowego, czy egzekucji nałożonych 
mandatów, nie zaś wprowadzanie odpowiedzialności administracyjnej, która w istocie ma 
charakter quasi-karny – komentuje Bartosz Wyżykowski, radca prawny, zastępca 
dyrektora departamentu prawnego Konfederacji Lewiatan. 
 



 

 
 
Dodatkowe informacje: 

 
Anna Polak 
Związek Polskiego Leasingu  

T (22 ) 542 41 39  

anna.polak@leasing.org.pl  

 

** 

Związek Polskiego Leasingu (ZPL) to organizacja reprezentująca polski sektor przedsiębiorstw leasingowych, która 

zrzesza 29 firm leasingowych oraz Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów. ZPL jest członkiem Leaseurope - 

organizacji zrzeszającej 46 związków z 34 krajów Europy, uczestniczy w pracach powołanej przez Leaseurope Grupy 

Roboczej krajów Europy Środkowej, Wschodniej i Południowo-Wschodniej (CESEE), Grupy Sterującej ds. Motoryzacji, a 

także współpracuje z innymi komitetami i grupami roboczymi w Leaseurope. ZPL uczestniczy w pracach grup i zespołów 

roboczych przygotowujących i opiniujących projekty regulacji prawnych dotyczących branży leasingowej. 

Przedstawiciele ZPL utrzymują bieżące kontakty z przedstawicielami administracji publicznej i parlamentarzystami. 

Ponadto, ZPL prowadzi działania wizerunkowe i edukacyjne na rzecz propagowania leasingu, jako narzędzia 

wspierającego rozwój przedsiębiorczości. 
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