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Pani
Dorota Kacprzyk
Prezes
Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej

Szanowna Pani Prezes,
odpowiadając na pismo z dnia 27 września 2022 r. znak sprawy: IGKM/P/124/2022, dotyczące podjęcia prac
legislacyjnych w obszarze objęcia ochroną karnoprawną kierowców transportu publicznego, kontrolerów
biletów oraz pracowników nadzoru ruchu transportu publicznego, wyjaśniam, co następuje.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami przyznanie ochrony prawnej przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych danej kategorii osób powoduje, że mogą być one pokrzywdzone specjalnymi kategoriami
przestępstw, wymierzonych przeciw takim funkcjonariuszom. Ponadto przestępstwa przeciwko nim są
ścigane z oskarżenia publicznego. Ochrona taka zapewniona jest obecnie dla kilkudziesięciu kategorii osób,
np. nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, położnych, strażaków Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczej
Straży Pożarnej, Straży Ochrony Kolei, strażników Państwowej Straży Łowieckiej, strażników Państwowej
Straży Rybackiej, pracowników ochrony, osób udzielających pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej
pomocy oraz podejmujących medyczne czynności ratunkowe, notariuszy, pracowników socjalnych lub
pracowników Poczty Polskiej S.A. Jak z powyższego (przykładowego) zestawienia wynika, osoby, którym
ustawodawca przyznał ochronę prawną przewidzianą dla funkcjonariuszy publicznych, nie muszą być
pracownikami państwa lub samorządu terytorialnego, ani chronić porządku publicznego lub być uprawnione
do stosowania środków przymusu. Przyznanie takiej ochrony określonym kategoriom zawodowym z reguły
wiąże się jednak, bądź to z wykonywaniem przez nich pewnego rodzaju władztwa, bądź też z narażaniem
się (wbrew własnej woli) na ataki osób, w odniesieniu do których stale – a nie z uwagi na szczególną
sytuację – realizują określone obowiązki zawodowe.
Mając na uwadze złożony charakter sprawy wykraczający poza kompetencje ministra właściwego do spraw
transportu, wystąpiłam z prośbą do Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego Ministerstwa
Sprawiedliwości o przedstawienie stanowiska odnoszącego się do zasadności rozpoczęcia prac
legislacyjnych, o których mowa w piśmie Pani Prezes.
Z informacji przekazanych przez wskazany Departament wynika, że w chwili obecnej w resorcie
sprawiedliwości planowane jest podjęcie kompleksowych prac legislacyjnych obejmujących systemową
zmianę przepisów norm Kodeksu postępowania karnego, a także innych przepisów karnych. Ponadto resort
sprawiedliwości poinformował, że kwestie poruszone przez Panią Prezes, dotyczące zakresu podmiotowego
pojęcia funkcjonariusza publicznego, mają niewątpliwie systemowy charakter i zostaną należycie rozważone
w trakcie tych prac.
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