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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń 

(druk nr 767) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń ma na celu 

dokonanie dwóch zmian redakcyjnych w przepisach Kodeksu wykroczeń (zwanego dalej 

„kw”). 

Pierwsza z tych zmian dotyczy art. 130 kw i eliminuje z treści wprowadzenia do 

wyliczenia w § 1, wadliwego odwołania do art. 120 kw. 

Art. 130 § 1 kw wyłącza stosowanie niektórych przepisów kodeksu (art. 119, art. 120, 

art. 122 i art. 124) dotyczących kradzieży, jeżeli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, 

materiały lub przyrządy wybuchowe. Efektem tego wyłączenia jest traktowanie czynu jako 

przestępstwo, a nie wykroczenie. 

W grupie wyłączonych przepisów znajduje się art. 120 kw dotyczący tzw. kradzieży 

drzewa z lasu. W przypadku tego czynu przedmiotem czynu jest drzewo wyrąbane lub 

powalone, którego przywłaszczenia dokonuje sprawca czynu. Z tej przyczyny zawarte 

w art. 130 § 1 odwołanie do przepisu art. 120 ustawodawca ocenił jako wadliwe i uznał za 

właściwe jego usunięcie. 

Druga zmiana, ma na celu dostosowanie brzmienia przepisu art. 147a § 1 kw do nowej 

terminologii, zastosowanej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, z późn. zm.). 

Omawiany przepis art. 147a § 1 kw, posługuje się w dalszym ciągu określeniem „zakład 

opieki zdrowotnej”, które zostało wyeliminowane z obrotu prawnego w związku z wejściem 

w życie przytoczonej wyżej ustawy o działalności leczniczej oraz jednoczesną utratą mocy 
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przez ustawę z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. poz. 

89, z późn. zm.). 

W znowelizowanym przepisie ustawa odnosić się będzie do podmiotów „wykonujących 

działalność leczniczą”. 

Ustawa przewiduje standardowy, 14-dniowy okres vacatio legis. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad komisyjnym projektem ustawy o zmianie ustawy 

– Kodeks wykroczeń (druk nr 1996). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce na 58. posiedzeniu Sejmu w dniu 

6 lutego 2018 r. 

Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian 

w kodyfikacjach, która przedstawiła sprawozdanie w dniu 1 marca 2018 r.  

Komisja wprowadziła do projektu ustawy jedną zmianę, polegającą na usunięciu 

sformułowania „prowadzi podmiot leczniczy”, które uznano za zbędne, ze względu na użycie 

w przepisie innego, szerszego znaczeniowo wyrażenia „wykonuje działalność leczniczą” 

– zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, 

prowadzenie podmiotu leczniczego jest jedną z form wykonywania działalności leczniczej. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 60. posiedzeniu Sejmu.  

Ustawę uchwalono na tym samym posiedzeniu Sejmu, w dniu 22 marca 2018 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


