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Wykaz skrótów

WYKAZ SKRÓTÓW
Akty prawne
k.c.

– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 121)
k.k.
– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553
z późn. zm.)
k.k.w.
– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U.
Nr 90, poz. 557 z późn. zm.)
Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.
Nr 78, poz. 483 z późn. zm.)
k.p.
– ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U.
z 2014 r. poz. 1502)
k.p.k.
– ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U.
Nr 89, poz. 555 z późn. zm.)
k.p.w.
– ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 395 z późn. zm.)
k.w.
– ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (tekst jedn.: Dz. U.
z 2013 r. poz. 482 z późn. zm.)
u.b.a.
– ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U.
Nr 79, poz. 666 z późn. zm.)
u.p.b.
– ustawa z dnia 13 września 2002 r. o produktach biobójczych (tekst jedn.:
Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 252 z późn. zm.)
u.p.n.
– ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 382)
u.r.ś.
– ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471 z późn. zm.)
u.z.u.s.z.
– ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (tekst jedn.:
Dz. U. z 2014 r. poz. 1510)

Inne
KRK
KZS

– Krajowy Rejestr Karny
– Krakowskie Zeszyty Sądowe. Orzeczenia Sądu Apelacyjnego w Krakowie w sprawach karnych
9
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OSA
OSNKW
OSNP

– Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych
i Spraw Publicznych
OSNwSK
– Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
Prok. i Pr.-wkł. – Prokuratura i Prawo (wkładka)
SN
– Sąd Najwyższy
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Wstęp

WSTĘP
Niniejsze opracowanie ma na celu prezentację instytucji i zasad materialnego prawa wykroczeń w sposób maksymalnie uproszczony, ułatwiający ich opanowanie czy też przypomnienie. Jednak same diagramy nie pozwoliłyby zrealizować tego celu, gdyż nie mogą zawierać zbyt wiele treści teoretycznych i pobocznych. Dlatego większość diagramów została
uzupełniona uwagami ogólnymi i wybranymi tezami z orzecznictwa, które zwracają uwagę
na praktyczne problemy związane ze stosowaniem omawianych norm. Aby pomóc Czytelnikowi w usystematyzowaniu wiedzy każdy rozdział otwierają pytania, na które odpowiedź
znajduje się w dalszej części.
Prawo wykroczeń. Diagramy nie stanowi opracowania kompleksowego, które może zastąpić podręcznik czy wykład. Jest ich uzupełnieniem, formą usystematyzowanych i szczegółowych notatek z prawa wykroczeń. Zostało opracowane w sposób odpowiadający w zasadzie układowi części ogólnej Kodeksu wykroczeń, co powinno ułatwić Czytelnikowi jego
wykorzystanie. Taką systematykę stosuje się też najczęściej na zajęciach z przedmiotu oraz
w podręcznikach.
Prawo wykroczeń. Diagramy powstało przede wszystkim z myślą o studentach, aby ułatwić
im naukę przedmiotu, wszelkie powtórki i pomyślne zdanie egzaminu. Może jednak równie
dobrze posłużyć wszystkim, którzy potrzebują odświeżenia wiedzy z zakresu części ogólnej
kodeksu wykroczeń, zwłaszcza absolwentom studiów prawniczych, którzy uczą się do egzaminów na aplikacje czy też aplikantom.
Autorki
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1.1. Pojęcie prawa wykroczeń

Rozdział 1

POJĘCIE PRAWA WYKROCZEŃ I JEGO MIEJSCE W SYSTEMIE PRAWA
1. Co oznacza pojęcie prawa wykroczeń?
2. Jakie są źródła prawa wykroczeń?
3. Jakie są związki między prawem karnym a prawem wykroczeń?
4. Jak rozpoznać, czy mamy do czynienia z wykroczeniem, czy z przestępstwem?

1.1. Pojęcie prawa wykroczeń
prawo wykroczeń

sensu stricto

sensu largo

obejmuje jedynie prawo materialne
źródłem są k.w. oraz liczne ustawy
zawierające przepisy statuujące
wykroczenia (tzw. pozakodeksowe
prawo wykroczeń)

oprócz prawa materialnego
obejmuje także prawo procesowe
(zawarte w k.p.w.) i wykonawcze
(zawarte przede wszystkim w k.k.w.)
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1.2. Prawo wykroczeń sensu largo
prawo wykroczeń sensu largo

materialne
prawo wykroczeń

procesowe
prawo wykroczeń

wykonawcze
prawo wykroczeń

k.w. oraz
tzw. pozakodeksowe prawo
wykroczeń (wiele ustaw
zawierających przepisy
statuujące wykroczenia)

k.p.w., który zawiera
odwołania do k.p.k.

k.k.w.

Kodeks wykroczeń nie zawiera odwołania do zasad odpowiedzialności
zawartych w innych ustawach, w szczególności nie zawiera odwołań do k.k.
Zasad wskazanych w k.k. nie wolno zatem stosować do wykroczeń.

1.3. Struktura kodeksu wykroczeń
struktura
kodeksu wykroczeń

część ogólna

część szczególna

7 rozdziałów zawierających zasady
odpowiedzialności, katalog kar
i środków karnych, uregulowania
dotyczące przedawnienia i zatarcia
skazania

12 rozdziałów zawierających
opis poszczególnych czynów
zabronionych i grożących sankcji

Zasady zawarte w części ogólnej k.w., na mocy art. 48 k.w.,
stosuje się do wykroczeń określonych w innych ustawach.
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1.4. Prawo wykroczeń a prawo karne

1.4. Prawo wykroczeń a prawo karne
1. Prawo wykroczeń i prawo karne wiele łączy. Zdarzało się, że zachowania uznane pierwotnie przez ustawodawcę za wykroczenia, po pewnym czasie w wyniku zmiany przepisów stawały się przestępstwami. Zdarzało się też, że zachowania będące pierwotnie przestępstwami były przenoszone przez ustawodawcę do kategorii wykroczeń. Ten ostatni proces
nazywamy kontrawencjonalizacją.
Kontrawencjonalizacja nastąpiła np. w końcu 2013 r. na mocy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1247) i dotyczyła zachowania polegającego na prowadzeniu w stanie
nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego pojazdu niemechanicznego. Zachowanie to przed wejściem w życie tej ustawy określone było w art. 178a § 2 k.k. i stanowiło
przestępstwo. Ustawą z dnia 27 września 2013 r. zostało przekwalifikowane w wykroczenie
z art. 87 § 1a k.w.
2. Związki prawa karnego i prawa wykroczeń wyraźne są też na gruncie tzw. czynów
przepołowionych (zwanych przez niektórych bitypami). Są to takie czyny, które w zależności od wskazanej w znamionach okoliczności mogą stanowić albo wykroczenie, albo
przestępstwo, gdyż znamiona przepisu statuującego przestępstwo i przepisu statuującego wykroczenie, poza tą okolicznością, są niemal identyczne. W przypadku czynów
zabronionych skierowanych przeciwko mieniu jest to wysokość szkody lub wartość rzeczy będącej przedmiotem wykonawczym. Na przykład art. 119 § 1 k.w. stanowi, że: „Kto
kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 1/4
minimalnego wynagrodzenia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Natomiast art. 278 § 1 k.k. wskazuje, że: „Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą
rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”, a w art. 284
§ 1 k.k. czytamy, że: „Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. Zatem jeśli wartość rzeczy ukradzionej lub przywłaszczonej nie przekroczy kwoty 1/4 minimalnego wynagrodzenia, to czyn
ten będzie wykroczeniem. Jeśli natomiast wartość tej rzeczy będzie co najmniej równa
1/4 minimalnego wynagrodzenia, to będziemy mieli do czynienia z przestępstwem (o ile
oczywiście czyn ten będzie cechował odpowiedni poziom społecznej szkodliwości wymagany na gruncie kodeksu karnego).
3. Nie wszystkie jednak wykroczenia cechuje taki silny związek z przestępstwami. Bardzo
wiele wykroczeń odnosi się bowiem do zachowań zabronionych lub nakazanych w prawie
administracyjnym. Sankcja za wykroczenie ma zatem wzmocnić posłuch dla norm o charakterze administracyjnym. I takie wykroczenia wykazują ściślejszy związek z prawem administracyjnym niż karnym. Jako przykład takiego przepisu można podać art. 10 ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 1399), który stanowi, że podlega karze aresztu lub grzywny ten, kto prowadzi bez wymaganego zezwolenia działalność określoną w art. 7 tej ustawy (art. 7 wskazuje, że wymagane jest uzyskanie zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części).
Prawo wykroczeń i prawo karne wykazują zarówno podobieństwa, jak i istotne różnice.
Poniżej wskazujemy podstawowe różnice i podobieństwa.
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