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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Osoba fizyczna. 

PRZEDMIOT PETYCJI:  

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 20 maja 1971 r. 

Kodeks wykroczeń, w celu uchylenia art. 41. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji wnosi o uchylenie art. 41 Kodeksu wykroczeń, który wskazuje możliwość 

zastosowania pouczenia, zwrócenia uwagi, ostrzeżenia lub zastosowania innych środków 

oddziaływania wychowawczego w stosunku do sprawcy czynu. Petytor wyraził zdanie, że 

służby (Straż Miejska) nagminnie stosują ww. możliwości. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2021 r. poz. 2008  

ze zm.) w art. 41 stanowi: „W stosunku do sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu 

pouczenia, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania 

wychowawczego”. 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 475 ze zm.) w art. 61 § 1 stanowi, że można odmówić wszczęcia 

postępowania, a wszczęte umorzyć, także wtedy, jeżeli: 

1) w sprawie o ten sam czyn, jako mający jednocześnie znamiona przestępstwa 

i wykroczenia, postępowanie karne zostało już prawomocnie zakończone orzeczeniem 

skazującym lub toczy się postępowanie karne z oskarżenia publicznego; 

2) wobec sprawcy zastosowano środek oddziaływania w postaci pouczenia, zwrócenia 

uwagi lub ostrzeżenia albo środek przewidziany w przepisach o odpowiedzialności 

dyscyplinarnej lub porządkowej, a środek ten jest wystarczającą reakcją na wykroczenie. 

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.)  

w art. 7 ust. 1 stanowi, że Komendant Główny Policji określa m.in.:  

1) szczegółowe zasady organizacji i zakres działania komend, komisariatów i innych 

jednostek organizacyjnych Policji; 

2) metody i formy wykonywania zadań przez poszczególne służby policyjne, w zakresie 

nieobjętym innymi przepisami wydanymi na podstawie ustawy; 

3) programy szkoleń zawodowych policjantów; 

4) zakres oraz szczegółowe warunki, tryb przeprowadzania oraz zasady oceniania testu 

sprawności fizycznej policjantów. 
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Komendant Główny Policji w Zarządzeniu nr 21 z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie 

niektórych form organizacji i ewidencji czynności wyjaśniających w sprawach o 

wykroczenia (Dz. Urz. KGP z 2020 nr 36 z dnia 16 lipca 2020 r.), wydanym na podstawie 

art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o Policji, wskazał, że nadzór nad wykonywaniem przez policjantów 

czynności w sprawach o wykroczenia sprawuje właściwy organ Policji lub osoby 

upoważnione przez ten organ. Nadzór, polega m.in. na okresowej analizie i ocenie 

efektywności ścigania wykroczeń, z uwzględnieniem stanu porządku i bezpieczeństwa 

publicznego w rejonach pełnionej służby prewencyjnej, częstotliwości, form, prawidłowości 

i zasadności reakcji na wykroczenia oraz adekwatności zastosowanych kar i środków 

oddziaływania wychowawczego. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Art. 41 w obecnym brzmieniu został wprowadzony na mocy ustawy z dnia 28 sierpnia 

1998 r. o zmianie ustawy Kodeks wykroczeń, ustawy – Kodeks postepowania w sprawach 

o wykroczenia, ustawy o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy – Kodeks pracy 

i niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 717 ze zm.). 

Przepis zawiera sankcje w postaci środków oddziaływania wychowawczego, które 

stosowane są fakultatywnie. Nie muszą zatem, a mogą, być używane. Organ uprawniony 

może zastosować inne środki w stosunku do osoby, która popełnia wykroczenie, czyli 

zastosować karę lub środek karny. Art. 41 nie nakłada na adresata przepisu obowiązku jego 

zastosowania. 

Warto również podkreślić, że zastosowanie art. 41 Kodeksu wykroczeń wobec sprawcy 

wykroczenia nie wyłącza możliwości prowadzenia w jego sprawie postępowania w sprawie 

o wykroczenie, również sądowego, co potwierdza art. 61 Kodeksu postępowania w sprawach 

o wykroczenia. 

Art. 41 Kodeksu wykroczeń i zawarte w nim sankcje odpowiadają specyfice prawa 

wykroczeń, które obejmuje drobne czyny zabronione o znikomej szkodliwości czynu,  

co potwierdza art. 1 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny („Nie stanowi 

przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna szkodliwość jest znikoma.”). W prawie 

wykroczeń nie obowiązuje również zasada legalizmu. 

Brak możliwości zastosowania sankcji z art. 41 Kodeksu wykroczeń stałby 

w sprzeczności z zasadą proporcjonalności wymierzania kar, co z kolei mogłoby doprowadzić 

do orzeczenia o niekonstytucyjności regulacji.  

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w art. 31 ust. 3 stanowi, 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1994755:part=a7u1p2&full=1
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1
 I. Kosierb [w:] Kodeks wykroczeń. Komentarz, red. J. Lachowski, Warszawa 2021, art. 41. 

że ograniczenia w zakresie korzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być 

ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie 

dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia  

i moralności publicznej, albo wolności i praw innych osób. Ograniczenia te nie mogą 

naruszać istoty wolności i praw. 

Dodatkowo art. 5 ust. 4 Traktatu o Unii Europejskiej wskazuje: „Zgodnie z zasadą 

proporcjonalności zakres i forma działania Unii nie wykraczają poza to, co jest konieczne do 

osiągnięcia celów Traktatów. Instytucje Unii stosują zasadę proporcjonalności zgodnie 

z Protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości i proporcjonalności”. 

Adresatami art. 41 są organy upoważnione do składania wniosków o ukaranie, głównie 

do oskarżycieli publicznych, czyli m. in. Policji, Straży Granicznej, Państwowej Inspekcji 

Pracy, organów administracji rządowej i terytorialnej. Adresatem jest również sąd, np. 

w postępowaniu mandatowym. 

Izabela Kosierb
1
 w komentarzu wskazuje: „(…) W doktrynie wskazuje się, że przepis 

art. 41 k.w. stanowi wyraz zasady preferencji środków pozakarnych, zgodnie z którą środki 

te, jako forma reakcji na wykroczenie, mają pierwszeństwo przed karami przewidzianymi  

w Kodeksie wykroczeń (…). Zdaniem niektórych autorów nie chodzi jednak o nadanie 

priorytetowego charakteru środkom pozakarnym, ale o stworzenie alternatywy dla kary (…). 

Wprawdzie z przepisów kodeksowych nie wynika wprost zasada pierwszeństwa stosowania 

środków pozapenalnych, jednakże wydaje się, iż z punktu widzenia zasad celowości właśnie 

w taki sposób organy stosowania prawa powinny do nich podchodzić. 

Ustawodawca nie określa kryteriów ani przesłanek zaniechania ukarania sprawcy 

i poprzestania na zastosowaniu (…) środków oddziaływania wychowawczego (…). Tym 

samym z literalnego punktu widzenia instytucja ta może mieć zastosowanie w przypadku 

każdego wykroczenia. (…) Zwraca się jednak uwagę, że podmioty stosujące tego rodzaju 

środki powinny kierować się racjonalizmem w ocenie czynu i sprawcy wykroczenia, 

a zasadniczym kryterium rezygnacji z kary powinien być niewielki stopień społecznej 

szkodliwości czynu (…). Jak wskazuje się w orzecznictwie: Na gruncie prawa wykroczeń 

[...], inaczej niż przy przestępstwach oraz przy przestępstwach i wykroczeniach skarbowych, 

jedynie przy wykazaniu w ogóle braku szkodliwości danego zachowania w określonych 

okolicznościach można mówić o niezaistnieniu samego wykroczenia mimo naruszenia 

określonego przepisu tej dziedziny prawa. Tylko zatem zupełny brak in concreto szkodliwości 
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2
 T. Bojarski [w:] A. Michalska-Warias, J. Piórkowska-Flieger, M. Szwarczyk, T. Bojarski, Kodeks wykroczeń. 

Komentarz aktualizowany, LEX/el. 2021, art. 41. 

społecznej czynu przekreśla byt wykroczenia. Przy niewielkiej (nikłej) szkodliwości czynu 

możliwe jest zaś ograniczenie reakcji prawnej do środków oddziaływania wychowawczego, 

a w postępowaniu przez sądem do odstąpienia od ukarania i zastosowania jedynie środków 

oddziaływania społecznego. 

Słusznie również postuluje się dokonywać wykładni art. 41 k.w. przez pryzmat 

dyrektyw wynikających z art. 33 k.w., a mianowicie poprzestać na stosowaniu środków 

oddziaływania wychowawczego, jeżeli spełnione będą cele kary, przede wszystkim 

w zakresie prewencji szczególnej, przy czym nie powinno się sięgać po te środki, gdy 

ze względu na społeczne oddziaływanie kary byłoby to niewłaściwe (…)”. 

Tadeusz Bojarski
2
 wskazuje, że art. 41 k.w. w obowiązującym brzmieniu przewiduje 

możliwość zaniechania ukarania i poprzestanie na pouczeniu, zwróceniu uwagi, ostrzeżeniu 

lub zastosowaniu innych środków oddziaływania wychowawczego (…). Sens działania 

pozapenalnego pozostał, ale sam przepis w wyniku dokonanych zmian nie jest jasno 

sformułowany. W szczególności nie jest oczywiste, jaki organ może „poprzestać na 

zastosowaniu pouczenia”. Należy przyjąć, że takie uprawnienia przysługują sądowi, ale nie 

jest już pewne, czy przysługują one również oskarżycielowi publicznemu albo organom 

administracji rządowej lub samorządowej bądź innym organom, które mają uprawnienia do 

występowania w charakterze oskarżyciela publicznego (art. 17 § 3 k.p.w.), oraz czy środki te 

mogą być stosowane w postępowaniu mandatowym zamiast kary. Nie jest też wiadome, jakie 

mogą być „inne środki oddziaływania wychowawczego” wskazane w tym przepisie, ani też 

pewne, czy oskarżyciel może nie kierować wniosku o ukaranie; zob. H. Skwarczyński, 

Prokurator w postępowaniu..., s. 69. Zaznaczone wątpliwości wynikają z przeredagowania 

pierwotnego tekstu art. 41 k.w., co wskazuje, jak łatwo prawidłowo ujęty tekst można popsuć. 

Wydaje się, że należy przyjąć, iż zastosowanie środków przewidzianych w tym przepisie 

może nastąpić po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających (art. 54 k.p.w.), ale też 

w postępowaniu mandatowym (art. 97 § 1 k.p.w.). Należy też uznać możliwość – mimo 

zastosowania tych środków – wystąpienia z wnioskiem o ukaranie, na co zdaje się pozwalać 

art. 61 § 1 pkt 2 k.p.w., a art. 5 k.p.w. tego rodzaju przeszkody do wszczęcia postępowania 

nie wymienia (...). Ale rozpatrywana jest też wątpliwość, czy nie będzie tu pociągnięcia do 

odpowiedzialności dwa razy za to samo: „raz poprzez zastosowanie środków oddziaływania 

wychowawczego i drugi raz poprzez ukaranie” (…). Należy podkreślić, że art. 61 § 1 pkt 2 

http://lex.senat.pl/#/document/16788218?unitId=art(41)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16788218?unitId=art(33)&cm=DOCUMENT
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3
 T. Grzegorczyk [w:] W. Jankowski, M. Zbrojewska, T. Grzegorczyk, Kodeks wykroczeń. Komentarz, wyd. II, 

Warszawa 2013, art. 41. 

k.p.w. pozwala tylko na odmowę wszczęcia postępowania lub umorzenie postępowania 

wszczętego, ale nie obliguje do tego (względna przeszkoda procesowa). Oznacza to, że 

stosowanie przepisu art. 41 k.w. w szczególnych sytuacjach może wywoływać komplikacje. 

Trudno byłoby np. zaaprobować postępowanie odpowiedniego organu, który najpierw 

zastosuje środek wymieniony w art. 41 k.w., a następnie ukarze mandatem”. 

Tomasz Grzegorczyk
3
 wskazał: „Przewidziane w art. 41 środki to pozakarne środki 

reakcji na wykroczenie podejmowane poza postępowaniem w sprawach o te czyny 

prowadzonym na podstawie przepisów kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, 

a zwane tu środkami oddziaływania wychowawczego. Z przepisu art. 41 wyprowadza się 

zasadę preferencji środków pozakarnych, a więc też obowiązku reakcji na wykroczenie, która 

zastępuje w tych sprawach zasadę legalizmu (…). Sprowadza się ona do wymogu 

zareagowania uprawnionego podmiotu na ujawnione wykroczenie, ale niekoniecznie ścigania 

sprawcy wykroczenia, gdyż można właśnie ograniczyć się do środków oddziaływania 

wychowawczego. Nie jest to zatem czysty oportunizm, czyli nieściganie zaistniałego 

wykroczenia z uwagi na niecelowość, lecz zareagowanie na ten czyn w sposób prawem 

przewidziany, ze środkiem niekiedy dość dla sprawcy dolegliwym, tyle że pozakarnym, który 

jest in concreto wystarczającą reakcją na to wykroczenie. Decydujące znaczenie ma tu 

niewielki stopień szkodliwości społecznej danego wykroczenia, taki, przy którym można 

uznać, że środek natury wychowawczej będzie wystarczający do wdrożenia sprawcy do 

poszanowania prawa. 

(…) Zastosowanie wobec sprawcy środka oddziaływania wychowawczego nie musi 

jednak oznaczać, że sprawa ta nie trafi do sądu. Sam pracodawca, ujawniwszy spożywanie 

alkoholu w pracy czy umyślne zniszczenie jego rzeczy albo drobną kradzież, może - 

niezależnie od reakcji z kodeksu pracy - powiadomić o tym np. Policję, a ta skieruje wniosek 

o ukaranie do sądu. Gdyby zaś kierując się preferencją środków pozakarnych i uznając środki 

podjęte w zakładzie pracy za wystarczające, tego nie uczyniła, może to zrobić pokrzywdzony 

danym czynem (w tym zakład pracy z racji kradzieży, uszkodzenia czy zniszczenia jego 

mienia albo okradziony pracownik) - art. 27 § 2 k.p.w. W takich wypadkach sąd, a przed 

rozprawą - prezes sądu, jeżeli uzna, iż zastosowane uprzednio środki wychowawcze są 

wystarczającą reakcją na wykroczenie, mogą odmówić wszczęcia postępowania, a wszczęte 

umorzyć (art. 61 § 1 pkt 2 k.p.w.), w przeciwnym razie sprawa nabierze właściwego toku 

procesowego.” 
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OPRACOWAŁA 

 

Gabriela Kopania 

 

WICEDYREKTOR 

 

 Danuta Antoszkiewicz 
 

UWAGI DODATKOWE: 

Do Senatu 15 listopada 2018 r. wpłynęła petycja P9-68/18 o podobnej treści,  

w której autor postulował uchylenie art. 41 Kodeksu wykroczeń. Komisja Praw Człowieka, 

Praworządności i Petycji 18 grudnia 2018 r. jednogłośnie zdecydowała o niekontynuowaniu 

nad nią prac.  

Do Sejmu 5 listopada 2018 r. wpłynęła petycja zawierająca postulat uchylenia art. 41 

Kodeksu wykroczeń. Komisja do Spraw Petycji, po zapoznaniu się z negatywną opinią Biura 

Analiz Sejmowych, w dniu 6 marca 2019 r. nie uwzględniła żądania będącego przedmiotem 

petycji. 

Do Ministerstwa Sprawiedliwości 27 i 31 stycznia 2022 r. wpłynęły dwie petycje 

z postulatem uchylenia art. 41 Kodeksu wykroczeń. Ministerstwo zakwalifikowało petycję 

jako wielokrotną i wskazało okres oczekiwania na kolejne do 17 marca 2022 r. 


