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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

(druk nr 876) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia ma na celu dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego z dnia 3 czerwca 2014 r. (sygn. akt K 19/11), stwierdzającego niezgodność 

art. 4 oraz art. 38 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia (zwany dalej „k.p.s.w.”) z art. 2 i art. 42 ust. 2 w związku z art. 31 ust. 3 

Konstytucji. 

Trybunał orzekł, że: 

– art. 4 k.p.s.w. jest niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim pomija prawo osoby, 

wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o 

ukaranie, do korzystania z obrońcy na etapie czynności wyjaśniających, o których 

mowa w art. 54 § 1 tej ustawy, 

– art. 38 § 1 k.p.s.w. jest niezgodny z Konstytucją w zakresie, w jakim nie przewiduje na 

etapie czynności wyjaśniających, o których mowa w art. 54 § 1 tej ustawy, prawa 

dostępu do akt dla osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia 

przeciwko niej wniosku o ukaranie. 

Uchwalona ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach 

o wykroczenia nadaje nowe brzmienie art. 4 k.p.s.w. W § 1 znowelizowanego przepisu 

odzwierciedlenie znajduje dotychczasowa treść art. 4 (prawo do obrony dla obwinionego), 

zaś § 2 będzie regulował kwestię uprawnienia do ustanowienia obrońcy, przysługującego 

osobie podejrzanej o popełnienie wykroczenia, co do której istnieje uzasadniona podstawa do 

sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie.  
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Przepis § 2 jednoznacznie wskazuje, że osoba, której przysługuje podmiotowe prawo do 

obrony, musi zostać o tym fakcie pouczona (art. 1 pkt 1, art. 4 § 2 zdanie drugie), ponieważ 

pouczenie takie warunkuje efektywność gwarancji płynącej z art. 42 ust. 2 Konstytucji.  

W dodawanym przepisie przesądza się, że w wypadku, gdy na etapie przedsądowym 

w rachubę wchodzi prawo do obrony (ze względu na potrzebę przesłuchania), odpowiednie 

zastosowanie znajdują zarówno regulacje dotyczące obrony obligatoryjnej (art. 21 k.p.s.w.) 

czy wyznaczenia obrońcy z urzędu (art. 22 oraz art. 23 k.p.s.w.), jak i determinujące wszelkie 

kwestie związane ze stosunkiem obrończym, w tym zwłaszcza legitymację do wykonywania 

obowiązków obrońcy w postępowaniu w sprawach o wykroczenia (art. 24 k.p.s.w.) – art. 1 

pkt 1, art. 4 § 2 zdanie trzecie. 

Realizacją uwag Trybunału Konstytucyjnego dotyczących niezgodności z Konstytucją 

w zakresie dostępu do akt osoby, wobec której istnieje uzasadniona podstawa do 

sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie, jest nowelizacja art. 38 § 1 k.p.s.w. 

Ustawa przewiduje odesłanie w treści art. 38 § 1 k.p.s.w. do art. 156 § 5 Kodeksu 

postępowania karnego (zwanego dalej k.p.k.). Odesłanie to ma charakter dynamiczny, a więc 

za każdym razem odczytanie odpowiedniej normy prawnej na gruncie art. 38 § 1 k.p.s.w. 

wymagać będzie sięgnięcia do aktualnego brzmienia art. 156 § 5 k.p.k 

Warto zaznaczyć, że art. 156 § 5 k.p.k. nie tylko zapewnia możliwość wglądu do akt 

postępowania przygotowawczego, lecz precyzuje też, w jakich przypadkach można takiego 

prawa odmówić (klauzule generalne odwołujące się do potrzeby „zabezpieczenia 

prawidłowego toku postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa”), oraz jaką formę 

powinna przybrać decyzja organu, w którego dyspozycji owe akta się znajdują (zarządzenie). 

Dodatkowo w zmienianym art. 38 § 1 k.p.s.w. (art. 1 pkt 2 lit. a) rozszerzono zakres 

odesłania na art. 156 § 6 k.p.k. Jakkolwiek bowiem ta jednostka redakcyjna nie była 

dotychczas wprost wskazywana w przepisie odsyłającym, to wobec odpowiedniego 

stosowania art. 156 § 2 i 3 k.p.k., w których mowa jest o odpłatnym wydawaniu kserokopii 

dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, uznaje się za konieczne 

sięgnięcie do regulacji określających wysokość pobieranych opłat.  

Ponadto w art. 1 pkt 2 lit. b projektowanej ustawy zaproponowano wyraźne przyznanie 

uprawnionemu prawa do wniesienia zażalenia na zarządzenie o odmowie udostępnienia akt 

sprawy (art. 38 § 1a).  
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm na 90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. 

Ustawa jest wynikiem prac nad senackim projektem ustawy zmieniającej ustawę - Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia oraz ustawę o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 3103). 

Prace na projektem ustawy prowadziła Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian 

w kodyfikacjach. W dniu 18 marca 2015 r. komisja przedstawiła sprawozdanie 

o rozpatrywanym projekcie ustawy wraz ze zmianami.  

Najistotniejsze polegały na ograniczeniu kręgu podmiotowego osób, którym przysługuje 

prawo ustanowienia obrońcy do tych osób, co do których istnieje uzasadniona podstawa do 

sporządzenia przeciwko nim wniosku o ukaranie (w miejsce każdej osoby podejrzanej 

o popełnienie wykroczenia). 

Druga z poprawek polega na określeniu dnia wejścia w życie ustawy na dzień 1 sierpnia 

2015 r. co pozwoliło na rezygnację ze zmiany zaproponowanej w art. 2 projektu ustawy, 

polegającej na nowelizacji ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 27 września 2013 r.(Dz. U. poz. 1247). 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, toteż Sejm przystąpił 

niezwłocznie do trzeciego czytania. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


