Witajcie,
niniejszy poradnik skierowany jest do kierowców, wobec których Sąd orzekł zakaz
prowadzenia pojazdów mechanicznych za jazdę samochodem pod wpływem
alkoholu, a którzy chcą ubiegać się o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową.
W poradniku tym opisuję na czym polega skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych poprzez blokadę alkoholową oraz opisuję krok po kroku jak wygląda
procedura skrócenia zakazu, jaką musi przejść kierowca, jeżeli chce uzyskać zgodę
Sądu na blokadę alkoholową.
Ponadto znajdziecie tu odpowiedzi na najczęściej zadawane przez czytelników bloga
pytania, dotyczące skrócenia zakazu poprzez blokadę alkoholową, m.in.:
1. Czy warto ubiegać się o blokadę alkoholową?
2. Kiedy kierowca może ubiegać się o blokadę alkoholową?
3. Jak powinien wyglądać wniosek o skrócenie zakazu poprzez blokadę
alkoholową?
4. Co Sąd bierze pod uwagę w sprawie o skrócenie zakazu?
5. Do jakiego Sądu należy złożyć wniosek o blokadę?
6. Czy wniosek o blokadę alkoholową podlega opłacie?
Jeżeli po przeczytaniu niniejszego poradnika macie dodatkowe pytania, zapraszam
do zadawania pytań na blogu: www.skrocenie-zakazu.pl lub kontaktu z moją
Kancelarią: www.skrocenie-zakazu.pl/kontakt
Wzór wniosku o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową, można pobrać,
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klikając na poniższy link:
Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową
Zapraszam do lektury niniejszego poradnika!

Blokada alkoholowa. Na czym polega?
Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę alkoholową
polega na tym, iż kierowca będzie mógł przez pozostały okres trwania zakazu
prowadzenia pojazdów poruszać się pojazdami, które wyposażone są w blokadę
alkoholową.
Blokada alkoholowa nie jest skróceniem zakazu prowadzenia pojazdów, a zmianą
sposobu wykonywania tego środka karnego. Zakaz prowadzenia pojazdów
nadal obowiązuje kierowcę, jednakże dotyczy tylko pojazdów, które nie są
wyposażone w blokadę alkoholową. Natomiast po upływie orzeczonego zakazu
prowadzenia pojazdów, kierowca będzie mógł poruszać się samochodem, który nie
jest wyposażony w blokadę alkoholową.
Przepisy dotyczące blokady alkoholowej znajdują się w Kodeksie karnym
wykonawczym, a dokładniej w art. 182a k.k.w., zgodnie z którym jeżeli zakaz
prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy
orzeczonego wymiaru, a w przypadku dożywotniego zakazu przez okres co
najmniej 10 lat, Sąd może wyrazić zgodę na blokadę alkoholową, jeżeli postawa,
właściwości i warunki osobiste oraz zachowanie w okresie wykonywania zakazu
uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez kierowcę nie zagraża
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bezpieczeństwu w komunikacji.
Innymi słowy skazany, może złożyć wniosek o blokadę alkoholową, wówczas gdy:
1. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych był wykonywany
przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w
przypadku dożywotniego zakazu musi upłynąć co najmniej 10 lat,
2. postawa, właściwości i warunki osobiste skazanego oraz zachowanie w okresie
wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów uzasadniają przekonanie, że
prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w
komunikacji.

Zalety blokady alkoholowej
Blokada alkoholowa jest bardzo korzystnym rozwiązaniem dla kierowców,
wobec których Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych za
kierowanie samochodem pod wpływem alkoholu. Główne zalety blokady
alkoholowej to:
Po pierwsze, szybkość postępowania sądowego. Sądy zazwyczaj rozpoznają wniosek
o blokadę alkoholową w przeciągu 2-3 miesięcy, od wpłynięcia do Sądu, wniosku
skazanego.
P o d r u g i e , wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów
mechanicznych jest zwolniony od opłat sądowych. Jednakże w naszej praktyce
zawodowej zdarzyła się sytuacja, iż Sąd wezwał skazanego do uiszczenia opłaty od
wniosku w kwocie 45 zł – analogicznie jak w przypadku warunkowego
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przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary.
Po trzecie, uzyskanie zgody na blokadę alkoholową, powoduje, że kierowca będzie
mógł przez pozostały okres trwania zakazu prowadzenia pojazdów poruszać się
samochodem wyposażonym w blokadę alkoholową, a tym samym będzie mógł
podjąć pracę, do której wykonywania wymagane jest posiadanie prawa jazdy
Po czwarte, możliwość wcześniejszego zdania egzaminu na prawo jazdy.
W przypadku skrócenia przez Sąd zakazu prowadzenia pojazdów poprzez blokadę
alkoholową, kierowca przed zamontowaniem blokady w samochodzie musi zdać
egzamin na prawo jazdy. Natomiast po upływie okresu trwania zakazu, kierowca nie
będzie musiał ponownie podchodzić do egzaminu na prawo jazdy.
Po piąte, duża dostępność na rynku firm zajmujących się sprzedażą oraz montażem
blokad alkoholowych. Ponadto, firmy te poza sprzedażą urządzeń, oferują również
możliwość wynajęcia blokady alkoholowej. Miesięczny koszt wynajmu blokady
alkoholowej wynosi od ok. 100 zł do ok. 150 zł – w zależności od okresu, na jaki
wynajmowane jest urządzenie.
Reasumując blokada alkoholowa jest bardzo korzystną instytucją dla kierowców,
wobec których Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, gdyż
umożliwia im po upływie połowy orzeczonego zakazu, prowadzenie pojazdu
pomimo orzeczonego przez Sąd zakazu.

Procedura skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę
alkoholową
W pierwszej kolejności, aby uzyskać blokadę alkoholową kierowca musi złożyć
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wniosek do Sądu, który wydał wyrok w I instancji. Wniosek taki powinien być
zatytułowany „Wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w
postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę
alkoholową”.
Następnie po wypłynięciu wniosku do Sądu i zarejestrowaniu sprawy, Sąd wyznacza
termin posiedzenia w przedmiocie rozpoznania wniosku skazanego. Przed
wyznaczeniem terminu posiedzenia Sąd zwraca się do Krajowego Rejestru
Karnego po aktualną kartę karną skazanego oraz zleca kuratorowi
przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Powyższe czynności mają na celu
zebranie dodatkowych informacji o osobie skazanego.
Sąd podejmuje decyzję w przedmiocie blokady alkoholowej na posiedzeniu
niejawnym lub jawnym (o terminie posiedzenia jawnego Sąd zawiadamia
skazanego).
Jeżeli Sąd uwzględni wniosek o blokadę alkoholową, a Prokurator nie złoży
zażalenia na powyższe postanowienie, wówczas Sąd przesyła odpis prawomocnego
do wydziału komunikacji.
Natomiast jeżeli Sąd nie uwzględni wniosku skazanego, wówczas na takie
postanowienie przysługuje zażalenie. Zażalenie należy złożyć w terminie 7 dni od
ogłoszenia postanowienia (jeżeli skazany był obecny na ogłoszeniu) lub od dnia
doręczenia odpisu orzeczenia (jeżeli skazany nie był obecny na ogłoszeniu).
Kierowca, który uzyskał zgodę na blokadę alkoholową, powinien zgłosić się do
swojego wydziału komunikacji po:
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•

dokument prawa jazdy, w przypadku gdy zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych nie przekroczył 1 roku
lub

•

skierowanie na kontrolny egzamin na prawo jazdy w przypadku
orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres dłuższy
niż 1 rok.

W sytuacji kiedy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres
dłuższy niż 1 rok, kierowca po odebraniu z wydziału komunikacji skierowania na
kontrolny egzamin na prawo jazdy, powinien zgłosić się do Wojewódzkiego Ośrodka
Ruchu Drogowego w celu zapisania się na kontrolny egzamin na prawo, który
składa się z części teoretycznej i praktycznej.
Jeżeli kierowca zda egzamin na prawo jazdy, wówczas wydział komunikacji wydaje
mu nowy dokument prawa jazdy, na którym w rubryce nr 12 znajduje się adnotacja,
że kierowca może poruszać się wyłączenie pojazdem wyposażonym w blokadę
alkoholową (tj. kod 69).
Następnie kierowca musi założyć w swoim pojeździe blokadę alkoholową – na rynku
funkcjonuje wiele firm, które zajmują się sprzedażą, wynajmowaniem blokad
alkoholowych oraz kalibrowaniem blokad alkoholowych (blokadę alkoholową należy
kalibrować co 12 miesięcy).
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie prawidłowości działania blokady alkoholowej
na stacji diagnostycznej, która wydaje dokument potwierdzający badanie
(dokument ten kierowca powinien wozić ze sobą na wypadek kontroli drogowej).
Po spełnieniu w/w przesłanek kierowca będzie mógł poruszać się samochodem, bez
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narażania się na popełnienie przestępstwa złamania prawomocnego zakazu
sądowego.

Wniosek o skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów przez blokadę
alkoholową - wzór
Wniosek o skrócenie zakazu blokadę alkoholową można złożyć na dwa sposoby:
– osobiście na biurze podawczym w Sądzie
lub
– listownie przesyłką poleconą.
Sprawie o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową nadawana jest nowa
sygnatura akt, np. XII Ko 123/18.
Wniosek o blokadę alkoholową powinien zawierać:
1. oznaczenie Sądu, do którego jest kierowany,
2. tytuł pisma tj. Wniosek o dalsze wykonywanie środka karnego w postaci
zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową,
3. oznaczenie prawomocnego wyroku, w którym Sąd orzekł zakaz prowadzenia
pojazdów, tj. podanie daty wydania wyroku, Sądu który wydał wyrok oraz
sygnatury sprawy,
4. wskazanie daty od kiedy zakaz prowadzenia pojazdów jest wykonywany przez
kierowcę,
5. uzasadnienie – tj. wskazanie argumentów przemawiających za
uwzględnieniem przez Sąd zgody na blokadę alkoholową.
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Najważniejszą częścią wniosku o skrócenie zakazu poprzez blokadę
alkoholową jest jego uzasadnienie, gdyż decyzja Sądu w przedmiocie blokady
alkoholowej ma charakter fakultatywny, tzn. Sąd może, ale nie musi uwzględnić
złożonego przez kierowcę wniosku, dlatego też kierowca powinien wykazać, iż
posiada negatywny stosunek do popełnionego przestępstwa, a jego zachowanie w
okresie trwania zakazu prowadzenia pojazdów, w tym jego postawa, właściwości i
warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez niego nie
zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Ponadto kierowca powinien wskazać,
dlaczego wnosi o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową, np.
możliwość podjęcia pracy, do której wykonywanie niezbędne jest posiadanie prawa
jazdy.
To w dużej mierze od przekonywującego uzasadnienia wniosku, zależy czy Sąd
uwzględni wniosek skazanego i wyrazi zgodę na dalsze wykonywanie orzeczonego
zakazu poprzez zakaz prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę
alkoholową.
Wniosek do Sądu o blokadę alkoholową można pobrać klikając na poniższy link:
Wniosek o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA:
Kiedy można ubiegać się o blokadę alkoholową?
Zgodnie z art. 182a k.k.w. skazany po upływie połowy trwania zakazu prowadzenia
pojazdów może złożyć do Sądu wniosek o dalsze wykonywanie orzeczonego środka
karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę
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alkoholową. Natomiast w przypadku, gdy Sąd orzekł zakaz prowadzenia pojazdów
dożywotnio, wniosek o blokadę dopiero można złożyć po upływie 10 lat trwania
zakazu.
Od kiedy liczy się zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych
Zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczony przez Sąd, liczy się od dnia:
– zatrzymania kierowcy prawa jazdy przez funkcjonariuszy Policji
albo
– zwrotu przez kierowcę prawa jazdy do wydziału komunikacji
(powyższa sytuacja ma miejsce, gdy nietrzeźwy kierowca w dniu kontroli
przez funkcjonariuszy Policji nie posiadał przy sobie prawa jazdy, wówczas
Sąd w wyroku zobowiązuje go do zwrotu dokumentu prawa jazdy).
Do którego Sądu należy złożyć wniosek o blokadę?
Sądem właściwym do rozpoznania wniosku o blokadę alkoholową jest Sąd, który
wydał wyrok za jazdę pod wpływem alkoholu w I instancji.
Czy wniosek o blokadę alkoholową podlega opłacie?
Nie, wniosek o blokadę jest zwolniony od opłaty sądowej. Jednakże w naszej
praktyce zawodowej zdarzyły się jednostkowe przypadku, gdy Sąd wezwał do
uiszczenia opłaty za wniosek w wysokości 45 zł (analogicznie jak za wniosek o
warunkowe przedterminowe zwolnienie)
W jakim terminie Sąd rozpoznaje wniosek o blokadę?
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W przepisach Kodeksu karnego wykonawczego, nie ma określonego terminu, w
jakim Sąd powinien rozpoznać wniosek o skrócenie zakazu poprzez blokadę
alkoholową. Praktyka zawodowa wskazuje, iż Sądy rozpoznają wnioski o blokadę w
terminie ok. 1 do 2 miesięcy.
Czy Sąd zawiadamia skazanego o terminie posiedzenia?
Sąd może rozpoznać wniosek o blokadę alkoholową na:
•

posiedzeniu jawnym, wówczas zawiadamia skazanego o terminie posiedzenia
Sądu,

•

posiedzeniu niejawnym, wówczas Sąd nie zawiadamia kierowcy o terminie
posiedzenia.

Jakie okoliczności Sąd bierze pod uwagę w sprawie o skrócenie zakazu
prowadzenia pojazdów?
Sąd w sprawie o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową zgodnie z art. 182a
k.k.w. bierze pod uwagę:
1. postawę kierowcy (np. wyrażoną przez niego skruchę, zadośćuczynienie
popełnionemu przestępstwu);
2. właściwości i warunki osobiste kierowcy (np. posiadanie stałej pracy,
czy skazany ma rodzinę na utrzymaniu, czy opiekuje się kimś chorym z
rodziny, jaki jest stan zdrowia skazanego);
3. zachowanie kierowcy w okresie wykonywania środka karnego w
postaci zakazu prowadzenia pojazdów (tj. czy skazany przestrzega porządku
prawnego, czy unika środowisk patologicznych).
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To na skazanym ciąży obowiązek wykazania, że zasługuje na udzielenie przez Sąd
zgody na blokadę alkoholową, gdyż zrozumiał błąd jakim było prowadzenie pojazdu
pomimo spożytego wcześniej alkoholu. To w dużej mierze od dobrze uzasadnionego
wniosku zależy czy Sąd go uwzględni i uzna, że prowadzenie przez skazanego
pojazdu mechanicznego nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji., a tym samym
zasługuje na skrócenie zakazu.
Co należy napisać w uzasadnieniu wniosku o blokadę alkoholową?
Kierowca w uzasadnieniu wniosku powinien wykazać, iż jego:
•

zachowanie w okresie trwania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych

oraz
•

postawa, właściwości i warunki osobiste uzasadniają przekonanie, że
prowadzenie przez niego pojazdu nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

Ponadto w uzasadnieniu wniosku o blokadę alkoholową skazany powinien wskazać:
•

jakie konsekwencje dla niego oraz jego rodziny spowodował orzeczony przez
Sąd zakaz prowadzenia pojazdów, np. utrata jedynego źródła dochodu, brak
możliwości sprawowania dalszej opieki nad schorowanym członkiem rodziny,

•

jakie ma plany w razie wyrażania przez Sąd zgody na blokadę alkoholową np. podjęcie pracy, do której wykonywania niezbędne jest posiadanie prawa
jazdy.

Wzór wniosku o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową, można pobrać,
klikając na poniższy link:
Wniosek do Sądu o skrócenie zakazu poprzez blokadę alkoholową
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Co należy zrobić po uzyskaniu blokady alkoholowej?
Sąd po uwzględnieniu wniosku kierowcy o skrócenie zakazu poprzez blokadę
alkoholową przesyła odpis postanowienia do wydziału komunikacji. Następnie
kierowca musi podjąć następujące kroki:
kierowca musi zgłosić się do wydziału komunikacji po skierowanie na kontrolny
egzamin na prawo jazdy, który obejmuje część teoretyczną i praktyczną (jeżeli
orzeczony zakaz był dłuższy niż 1 roku) oraz po skierowanie na badania lekarskie,
psychologiczne oraz kurs reedukacyjny.
Jeżeli kierowca zda egzamin na prawo jazdy, wówczas wydział komunikacji wydaje
mu nowy dokument prawa jazdy, na którym w rubryce nr 12 znajduje się adnotacja,
że kierowca może poruszać się wyłączenie pojazdem wyposażonym w blokadę
alkoholową (tj. kod 69).
Następnie kierowca musi założyć w swoim pojeździe blokadę alkoholową – na rynku
funkcjonuje wiele firm, które zajmują się sprzedażą, wynajmowaniem blokad
alkoholowych oraz kalibrowaniem blokad alkoholowych (blokadę alkoholową należy
kalibrować co 12 miesięcy).
Kolejnym krokiem jest sprawdzenie prawidłowości działania blokady alkoholowej
na stacji diagnostycznej, która wydaje dokument potwierdzający badanie
(dokument ten kierowca powinien wozić ze sobą na wypadek kontroli drogowej).
Po spełnieniu w/ przesłane kierowca może poruszać się samochodem wyposażonym
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w blokadę alkoholową, bez narażania się na popełnienie przestępstwa złamania
prawomocnego zakazu sądowego.

Czy na odmowę zgody na blokadę alkoholową przysługuje zażalenie?
Tak. Jeżeli Sąd nie uwzględni wniosku o blokadę alkoholową, wówczas kierowca
może złożyć zażalenie do Sądu II instancji, za pośrednictwem Sądu I instancji.
Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie udzielenia zgody na blokadę
alkoholową można pobrać klikając na poniższy link:
Zażalenie na postanowienie Sądu o odmowie blokady alkoholowej
Jaki jest termin na złożenie zażalenia na postanowienie o odmowie
zgody na blokadę?
Termin na złożenie zażalenia wynosi:
•

7 dni od ogłoszenia postanowienia – jeżeli skazany był obecny na ogłoszeniu
postanowienia

•

7 dni od doręczenia odpisu postanowienia – jeżeli skazany nie był obecny na
ogłoszeniu postanowienia

Czy można złożyć ponownie wniosek o blokadę alkoholową?
Tak. Przepisy Kodeksu karnego wykonawczego, nie wyłączają możliwości
ponownego złożenia wniosku o blokadę alkoholową.
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Kiedy Sąd może uchylić postanowienie o blokadzie alkoholowej?
Sąd na podstawie art. 182a § 3 k.k.w. może uchylić postanowienie o blokadzie
alkoholowej, w sytuacji gdy skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakresie
dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szczególności popełnił
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.
Ponadto skazanemu przysługuje do Sądu zażalenie na postanowienie Sądu o
odmowie wydania postanowienia o dalszym wykonywaniu środka karnego w postaci
zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, jak również
na postanowienie o uchyleniu sposobu wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów
w postaci dalszego wykonywania zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w
blokadę alkoholową.

14 / 14

