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Warszawa, 19 września 2018 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń 

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 943) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych 

innych ustaw, nowelizuje przepisy pięciu ustaw. Najważniejsze zmiany w nich 

zaproponowane zmierzają do: 

1) wprowadzenia w Kodeksie wykroczeń nowych zasad kształtowania odpowiedzialności 

sprawców, którzy dopuścili się popełnienia kilku wykroczeń przeciwko mieniu, które 

stanowią wspólnie z innymi czynami, ze względu na łączną wartość mienia przestępstwo. 

Przepis oznaczony jako art. 10a wprowadza zasadę, że w przypadku wymierzenia kar lub 

środków karnych tego samego rodzaju, za jedno z tych wykroczeń i za przestępstwo, 

wykonuje się surowszą karę lub środek karny; 

2) w przepisach art. 119 § 1, art. 120 § 1, art. 122 § 1 i 2 oraz w art. 124 § 1 Kodeksu 

wykroczeń, regulujących przypadki tzw. czynów zabronionych przepołowionych, ustawa 

określa na nowo wartość graniczną decydującą o odpowiedzialności sprawcy czynu za 

przestępstwo, a nie za wykroczenie i będzie to kwota 500 zł. 

W aktualnym stanie prawnym zakwalifikowanie czynu, o którym mowa w wyżej 

wymienionych przepisach Kodeksu wykroczeń, do kategorii wykroczeń albo przestępstw 

uzależnione jest od tego czy wartość przedmiotu czynu mieści się w granicach 

odpowiadających wartości 1/4 minimalnego wynagrodzenia czy też je przekracza. 

Okazało się, że ze względu na treść art. 2a Kodeksu wykroczeń, który reguluje skutki 

kontrawencjonalizacji, polegającej na przeniesieniu danego czynu z kategorii przestępstw do 

kategorii wykroczeń, w następstwie każdorazowej (corocznej) zmiany w drodze 
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rozporządzenia wartości minimalnego wynagrodzenia, zachodzi potrzeba dokonywania przez 

sądy przeglądu wszystkich prawomocnych wyroków skazujących, w przypadku których 

orzeczone kary nie zostały jeszcze wykonane i ponownego rozstrzygania w sprawie 

ewentualnej zamiany kar, gdyż prawomocne wyroki upadają w zakresie dotyczącym kary. 

Dotyczy to również kar łącznych. 

Zwrócił na to uwagę Trybunał Konstytucyjny w postanowieniu sygnalizacyjnym z dnia 

24 stycznia 2018 r. (sygn. akt S 1/18).  

W celu uniknięcia pojawiających się wątpliwości interpretacyjnych, w ustawie 

nowelizującej, powraca się do kwotowego, a nie parametrycznego określania wartości 

granicznej decydującej o odpowiedzialności sprawcy czynu za przestępstwo albo za 

wykroczenie. 

3) wprowadzenia w art. 27 § 1 Kodeksu wykroczeń, możliwości uwolnienia się od wykonania 

kary zastępczej polegającej wykonywaniu pracy społecznie użytecznej przez wpłacenie 

przypadającej jeszcze do uiszczenia kary pieniężnej; 

4) wprowadzenia w ustawie o Policji nowego art. 20f, który pozwoli Policji na gromadzenie 

i przetwarzanie danych dotyczących sprawców wykroczeń przeciwko mieniu: kradzieży, 

kradzieży lub wyrębu drzewa z lasu, paserstwa oraz zniszczenia mienia.  

Ustawa wprowadza regulację pozwalającą na utworzenie zbioru danych, zwanego 

„rejestrem wykroczeń”, obejmującego informacje, w tym dane osobowe dotyczące sprawców 

wykroczeń przeciwko mieniu oraz osób pokrzywdzonych tymi czynami. 

Rejestr wykroczeń będzie prowadzony w systemie teleinformatycznym jako rejestr 

elektroniczny. Ustawa stanowi, że dane osobowe wyżej wskazanych osób będą pobierane, 

uzyskiwane, gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane także bez ich wiedzy i zgody. 

5) w art. 3 ustawy dokonuje się nowelizacji przepisu art. 12 Kodeksu karnego, w zakresie 

czynu ciągłego. Ustawa stanowi, że kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej 

samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób, popełnia dwa lub więcej 

umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia 

odpowiedzialność za przestępstwo, ten odpowiada jak za jeden czyn zabroniony, 

wyczerpujący znamiona przestępstwa. 

6) w zmianie art. 97 § 1 pkt 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia wprowadza 

się możliwość nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, gdy popełnienie wykroczenia 
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ujawniono jako materiał zarejestrowany na urządzeniach technicznych należących do 

obywateli (telefony, kamery, rejestratory jazdy); 

7) w zmianie art. 97 § 1 w części wspólnej, Kodeksu postępowania w sprawach 

o wykroczenia wprowadza się jednolity 60-dniowy termin do nakładania mandatów karnych, 

liczony od momentu dowiedzenia się o osobie sprawcy; 

8) wydłużony zostaje do 14 dni termin do wniesienia grzywny nałożonej mandatem karnym 

zaocznym. 

Ustawa określa czternastodniowy okres vacatio legis, uznając go za wystarczający 

i odpowiedni, zgodnie z normą zawartą w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych. 

Wyjątek stanowią przepisy dotyczące rejestru wykroczeń, które wejdą w życie po 

upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy oraz przepisy zmieniające zasady regulujące 

kwestie nakładanych w postępowaniu mandatowym grzywien, które wejdą w życie po 

upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2557). 

Pierwsze czytanie projektu ustawy miało miejsce w dniu 7 czerwca 2018 r. na 

63. Posiedzeniu Sejmu. Projekt został skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian 

w kodyfikacjach. 

Komisja przedstawiła sprawozdanie w dniu 17 lipca 2018 r. wraz z poprawkami, 

z których najważniejsze wprowadziły do projektu ustawy: 

1) w art. 1, zmieniającym Kodeks wykroczeń, nowy art. 10a dotyczący kwestii 

kształtowania odpowiedzialności sprawcy, w przypadku popełnienia kilku wykroczeń 

przeciwko mieniu, które stanowią wspólnie z innymi czynami, ze względu na łączną wartość 

mienia przestępstwo; przepis stanowi, że w przypadku wymierzenia kary lub środka karnego 

tego samego rodzaju, za jedno z tych wykroczeń i za przestępstwo, wykonuje się surowszą 

karę lub środek karny; 
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2) w art. 1, w przepisach art. 119 § 1, art. 120 § 1, art. 122 § 1 i 2 oraz w art. 124 § 1 

Kodeksu wykroczeń, regulujących przypadki tzw. czynów zabronionych przepołowionych, 

nową kwotę graniczną decydującą o odpowiedzialności sprawcy czynu za przestępstwo, a nie 

za wykroczenie, będzie kwota 500, a nie wskazane w projekcie ustawy 400 zł; 

3) nowy przepis art. 2 nowelizujący art. 12 Kodeksu karnego, dotyczący tzw. czynu 

ciągłego, który dotyczy przypadku wielości czynów zabronionych będących wykroczeniami. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 68. posiedzeniu Sejmu. Wobec 

niezgłoszenia poprawek Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania i uchwalił ustawę 

w dniu 13 września 2018 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

1) w art. 1 w pkt 1, w dodawanym art. 10a w § 1 należy rozważyć, czy zastąpienie wyrażenia 

„wspólnie z innymi czynami” wyrazami „wspólnie z innym czynem”. 

Pozostawienie rzeczownika „czyn” w liczbie mnogiej spowoduje, że przepis będzie 

mógł być stosowany wyłącznie w przypadku trzech i więcej wykroczeń. Pominięty zostanie 

stan faktyczny, w którym sumowaniu podlegać będzie dwa czyny zabronione będące 

wykroczeniami. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 1 , w art. 10a w § 1 wyrazy „wspólnie z innymi czynami” zastępuje się 

wyrazami „wspólnie z innym czynem”; 

2) w przepisach zmieniających ustawę o Policji, dwukrotnie odnosząc się do ustaw będących 

kodeksami ustawa przytacza daty ich uchwalenia oraz adresy publikacyjne. 

Taki sposób redakcji przepisów jest niezgodny z metodą zastosowaną w ustawie 

o Policji, w której odesłania do ustaw będących kodeksami, zawierają wyłącznie tytuł 

kodeksu. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 2, w art. 20f: 

a) w ust. 1 wyrazy „ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 618, 911 i …)” zastępuje się wyrazami „Kodeksu wykroczeń”, 
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b) w ust. 2 w pkt 18 wyrazy „ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1387, 

1467, 1481 i …)” zastępuje się wyrazami „Kodeksu postępowania w sprawach 

o wykroczenia”; 

3) w art. 4 zmieniającym art. 97 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia należy 

zwrócić uwagę na dwa uchybienia wpływające na czytelność zawartej § 1 części wspólnej. 

Po pierwsze należy rozważyć usunięcie wyrazów „w tym także”, które nie posiadają wartości 

normatywnej i nie znajdują punktu odniesienia w treści przepisu powyżej. 

Po wtóre, należy zmienić zdanie drugie części wspólnej, gdyż zabieg polegający na usunięciu 

z przepisu zaprzeczenia („nie może” na „może”) powoduje, iż nie powinno się pozostawić 

wyrazów „po upływie 60 dni” lecz powinno się je zastąpić wyrazami „w terminie” albo 

„w ciągu 60 dni”, albo powrócić do dotychczasowej formy zdania przeczącego. 

– w art. 4 w lit. a w tiret trzecim: 

a) wyrazy „w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu” zastępuje się wyrazami 

„po przeprowadzeniu , w razie potrzeby”, 

b) wyrazy „po upływie” zastępuje się wyrazami „w terminie”; 

4) w art. 7, który jest przepisem o charakterze normy intertemporalnej, stanowi się, że dwa 

wskazane w nim przepisy (art. 20f ustawy zmienianej w art. 2 oraz art. 54 § 10 ustawy 

zmienianej w art. 4) należy stosować do czynów popełnionych od dnia wejścia w życie tych 

przepisów, a nie od dnia wejścia w życie całej ustawy. 

Przepis mówi o w/w przepisach „w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”, tymczasem 

obydwa przepisy zostały dodane do zmienianych ustaw niniejszą nowelizacją, w związku 

z czym nie posiadają tzw. „brzmienia dotychczasowego”. Z tej przyczyny należy uznać za 

zbędne wskazywanie na „brzmienie nadane niniejszą ustawą”. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 7 skreśla się wyrazy „w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą”. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator
 


