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Wstęp 

O tym, że nauka prawa nie należy do prostych zdań, mogą opowiedzieć wszyscy studenci 

tego kierunku, a także każdy, kto w trakcie swojego życia musiał przyswoić większą partię 

prawniczej wiedzy. Skuteczność nauki bardzo często wynika z jakości oraz formy 

dobranych materiałów edukacyjnych, które ułatwiają zapamiętywanie tekstu prawnego i 

przyswajanie rządzących nim zależności. 

Niniejsze opracowanie jest wynikiem kilkunastoletniego doświadczenia autora w 

tworzeniu prawniczych opracowań, ze szczególnym uwzględnieniem skryptów. Dobrze 

przygotowany skrypt nie tylko niewyobrażalnie skraca czas, jaki należy poświęcić na naukę, 

ale także zdecydowanie ją ułatwia. Z tego i podobnych skryptów skorzystało do tej pory 

tysiące osób, chwaląc sobie jakość i przejrzystość przyjętej formy. Szczegółowe wskazówki 

dotyczące nauki ze skryptów zawarłem w mojej książce Jak uczyć się prawa? 

Oddając w Wasze ręce skrypt z Kodeksu wykroczeń, należy wyjaśnić, że nie jest on w stu 

procentach powtórzeniem treści przepisów. Tam, gdzie istniała taka możliwość, materiał 

grupowano w przyswajalne partie, powszechnie zastosowano także wyróżnienia 

najważniejszych słów danego zagadnienia. Struktura skryptu bazuje na układzie 

kodeksowym. 

Skrypt jest zgodny z obowiązującym stanem prawnym. Z uwagi na przyjętą formę, czasami 

stosowano w nim pewne uproszczenia. Z tego też powodu przygotowując się do nauki 

lub pracy z kodeksem, warto choć raz przeczytać go od deski do deski. 

By pobudzić mózg do działania oraz zmniejszyć i tak obszerne rozmiary skryptu, 

zastosowano szereg skrótów, które zostały wyjaśnione w dalszej części pracy. W 

zależności od kontekstu, skrót dotyczyć może liczby pojedynczej lub mnogiej danego 

wyrażenia. 

W części prezentującej poszczególne czyny zabronione zastosowano metodologię, 

zgodnie z którą wiersz „Zagrożenie” zawsze odnosi się do wiersza poprzedniego. 

Modyfikacje odpowiedzialności w postaci typów kwalifikowanych dotyczą czynu 

znajdującego się bezpośrednio nad nimi, chyba że co innego wynika z treści skryptu. 

adwokat Michał Wysocki 

http://www.jakuczycsieprawa.pl/
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Skróty 

W opracowaniu wykorzystano następujące skróty 

• KK – Kodeks karny; 

• KW – Kodeks wykroczeń; 

• OW – kara ograniczenia wolności; 

• PW – kara pozbawienia wolności; 

• RP – Rzeczpospolita Polska. 
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Część ogólna 

Zasady odpowiedzialności 

Odpowiedzialność za wykroczenie: 

1. czyn społecznie szkodliwy 

2. czyn zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia 

3. grożąca kara: areszt, OW, grzywna do 5000 zł, nagana 

4. możliwość przypisania winy w czasie czynu 

Zmiana ustawy: 

1. w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia wykroczenia - stosuje 

się ustawę nową (poprzednią tylko gdy jest względniejsza dla sprawcy) 

2. według nowej ustawy czyn nie jest zabroniony pod groźbą kary - ukaranie uważa się za niebyłe 

3. zamiana kary: 

1. według nowej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo 

na PW stanowi wykroczenie: 

1. kara podlegająca wykonaniu ulega zamianie na karę aresztu w wysokości równej górnej 

granicy ustawowego zagrożenia za taki czyn 

2. jeśli ustawa nie przewiduje za ten czyn kary aresztu - zamiana na OW 

3. jeśli ustawa nie przewiduje także OW - zamiana na grzywnę (1 dzień PW = grzywna w 

kwocie od 10 do 250 zł i nie może przekroczyć górnej granicy przewidzianej za ten czyn) 

2. według nowej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo 

na grzywnę lub OW stanowi wykroczenie: 

1. kary ulegają zamianie gdy kara grzywny lub OW podlegająca wykonaniu 

przekroczyłaby górną granicę ustawowego zagrożenia przewidzianą za ten czyn 

2. orzeczoną karę zamienia się na karę w wysokości górnej granicy ustawowego zagrożenia 

3. jeśli ustawa nie przewiduje za ten czyn OW  - zamiana na grzywnę (1 miesiąc OW = 

grzywna od 100 do 2500 zł, nie może przekroczyć górnej granicy ustawowego zagrożenia) 

3. w obu powyższych przypadkach orzeczone środki karne, środki kompensacyjne, środki 

probacyjne, środki zabezpieczające (art. 93a KK) oraz przepadek podlegają wykonaniu na 

podstawie przepisów dotychczasowych 

4. kwestia kary łącznej: 

1. jeśli PW była podstawą kary łącznej, kara łączna traci moc 

2. jeśli grzywna lub OW były podstawą kary łącznej - kara łączna traci moc tylko w razie 

wydania postanowienia o zamianie tych kar 

3. w razie potrzeby sąd wydaje wyrok łączny 

5. zamiany kar nie stosuje się, jeśli spowoduje to skutki prawne mniej korzystne dla sprawcy 

niż poprzednia ustawa 

Dalsze zasady odpowiedzialności: 

1. zasada terytorialności - odpowiedzialność za wykroczenie popełnione na terytorium RP, 

polskim statku powietrznym lub wodnym, a za wykroczenie popełnione za granicą - tylko 

wtedy, gdy przepis szczególny przewiduje taką odpowiedzialność 

2. czas wykroczenia - czas, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był 

obowiązany 

3. miejsce wykroczenia - miejsce, gdzie sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był 

obowiązany, albo gdzie skutek nastąpił lub miał nastąpić 

4. wiek sprawcy - odpowiada ten, kto popełnia czyn po ukończeniu 17 lat 
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Wina: 

1. wykroczenie można popełnić umyślnie i nieumyślnie 

2. wyjątek - ustawa może przewidywać odpowiedzialność wyłącznie za umyślne wykroczenie 

3. umyślność - sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronionego (chce go popełnić albo 

przewidując możliwość jego popełnienia na to się godzi) 

4. nieumyślność: 

1. sprawca nie ma zamiaru popełnienia czynu zabronionego 

2. popełnia go na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach 

3. możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć 

Wyłączenie odpowiedzialności: 

1. nieświadomość karalności: 

1. nieświadomość karalności czynu nie wyłącza odpowiedzialności 

2. wyjątek - nieświadomość była usprawiedliwiona 

2. błąd - nie popełnia wykroczenia umyślnego, kto pozostaje w błędzie co do okoliczności 

stanowiącej znamię czynu zabronionego 

3. obrona konieczna - nie popełnia wykroczenia kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni 

bezprawny zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem 

4. stan wyższej konieczności: 

1. brak popełnienia wykroczenia 

2. warunki: 

1. działanie w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru 

chronionemu prawem 

2. niebezpieczeństwa nie można inaczej uniknąć 

3. dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż dobro ratowane 

3. nie stosuje się przepisu o stanie wyższej konieczności - gdy sprawca poświęca dobro, 

które ma szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeństwa osobiste 

5. niepoczytalność: 

1. brak popełnienia wykroczenia 

2. z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności 

psychicznych sprawca nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub 

pokierować swoim postępowaniem 

6. poczytalność ograniczona: 

1. w czasie popełnienia wykroczenia zdolność rozpoznawania znaczenia czynu lub 

kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona 

2. można odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego 

7. przepisów o niepoczytalności i poczytalności ograniczonej nie stosuje się, gdy sprawca 

wykroczenia wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub 

ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć 

Zbieg: 

1. czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń z dwóch lub więcej przepisów: 

1. stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę 

2. można orzekać środki karne na podstawie innych naruszonych przepisów 

2. jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa lub więcej wykroczeń: 

1. wymierza się łącznie karę z najsurowszego przepisu 

2. można orzekać środki karne na podstawie innych naruszonych przepisów 

3. czyn będący wykroczeniem wyczerpuje jednocześnie znamiona przestępstwa: 

1. orzeka się za przestępstwo i za wykroczenie 
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2. jeżeli orzeczono za przestępstwo i za wykroczenie karę lub środek karny tego samego rodzaju, 

wykonuje się surowszą karę lub środek karny 

3. gdy uprzednio wykonano łagodniejszą karę lub środek, zalicza się je na poczet surowszych 

4. zasady zaliczania kar: 

1. 1 dzień aresztu = 1 dzień PW 

2. 1 dzień aresztu = 2 dni OW 

3. 1 dzień aresztu = grzywna od 20 do 150 zł 

5. kara aresztu za wykroczenie jest tego samego rodzaju co PW za przestępstwo 

Zbieg kar lub środków karnych: 

1. warunki: 

1. czyn będący wykroczeniem, za które wymierzono karę lub środek karny 

2. stanowi, wspólnie z innym czynem lub czynami, ze względu na łączną wartość mienia 

przestępstwo, za które wymierzono karę lub środek karny tego samego rodzaju 

2. skutek - wykonuje się surowszą karę lub środek karny 

3. w wypadku dwóch lub więcej czynów będących wykroczeniami, o których mowa wyżej, za karę 

lub środek karny wymierzony za wykroczenie uznaje się sumę kar lub środków karnych 

wymierzonych za te wykroczenia 

4. odpowiednie stosowanie - art. 10 § 1 KW zdanie drugie (zaliczanie na poczet) oraz § 2-4 

(zaliczanie na poczet i kara aresztu) 

Formy stadialne i zjawiskowe: 

1. usiłowanie: 

1. odpowiada za usiłowanie - kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego swoim 

zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje 

2. odpowiedzialność za usiłowanie tylko, gdy ustawa tak stanowi 

3. kara w granicach ustawowego zagrożenia za wykroczenie 

4. czynny żal - nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od czynu lub zapobiegł 

skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego 

2. podżeganie - odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, 

nakłania ją do tego 

3. pomocnictwo: 

1. warunki odpowiedzialności: 

1. zamiar, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego 

2. zachowanie ułatwiające popełnienie tego czynu zabronionego 

2. pomocnictwo przez zaniechanie - odpowiada ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu 

obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem 

ułatwia innej osobie jego popełnienie 

3. w szczególności pełnomocnictwo to: dostarczenie narzędzia, środka przewozu, udzielenie 

rady lub informacji 

4. odpowiedzialność współdziałających: 

1. odpowiedzialność za podżeganie i pomocnictwo: 

1. gdy stanowi tak ustawa 

2. tylko w razie dokonania czynu przez sprawcę 

3. kara w granicach ustawowego zagrożenia za wykroczenie 

2. każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpowiada w granicach 

swojej umyślności lub nieumyślności, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych 

współdziałających 
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