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Wstęp
Przedmiotem niniejszego opracowania są przepisy części szczególnej kodeksu wykroczeń. Zawiera
ono 174 tablice, na których w formie graficznej przedstawiono znamiona poszczególnych typów wykroczeń.
Schematy zawierają także krótkie wyjaśnienie większości pojęć, którymi posłużył się ustawodawca do opisania zachowań rodzących odpowiedzialność za popełnienie czynu będącego wykroczeniem.
Jeżeli poszczególne przepisy powoływały się na unormowania zawarte w ustawodawstwie szczególnym, zagadnienia te zostały wskazane i omówione bezpośrednio pod wymienionymi tablicami. Bezpośrednio
po każdym rozdziale umieszczono fragmenty orzecznictwa Sądu Najwyższego, Sądu Apelacyjnego, Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu oraz sądów administracyjnych, które były wykorzystywane
przy opracowywaniu tablic, a jednocześnie mogą stanowić znakomity przykład interpretacji przepisów prawa
i pomoc w lepszym zrozumieniu znamion poszczególnych przestępstw i odczytaniu intencji ustawodawcy.
Elementy o szczególnym znaczeniu dla omawianego przepisu zostały w sposób szczególny uwypuklone przez zastosowanie innej czcionki lub wytłuszczenie.
Opracowanie to jest przeznaczone zarówno dla słuchaczy kursów podstawowych i specjalistycznych,
jak i dla słuchaczy kursów podyplomowych oraz osób zajmujących się w praktyce tą problematyką.
Oddając to opracowanie w ręce słuchaczy, wyrażamy nadzieję, że okaże się ono przydatne w interpretacji poszczególnych przepisów części szczególnej kodeksu karnego.
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Wykaz skrótów
Biul. PK — Biuletyn Prawa Karnego
Biul. SAKa — Biuletyn Sądu Apelacyjnego w Katowicach
d.k.k. — dawny kodeks karny
ETPC — Europejski Trybunał Praw Człowieka
k.c. — kodeks cywilny
k.k. — kodeks karny
k.p.c. — kodeks postępowania cywilnego
k.p.k. — kodeks postępowania karnego
k.r.o. — kodeks rodzinny i opiekuńczy
k.w. — kodeks wykroczeń
KZS — Krakowskie Zeszyty Sądowe
LEX — System Informacji Prawnej Lex
NSA — Naczelny Sąd Administracyjny
OSA — Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych
OSN — Orzecznictwo Sądu Najwyższego
OSNKW — Orzecznictwo Sądu Najwyższego — Izby Karnej i Wojskowej
OSNPG — Orzecznictwo Sądu Najwyższego — Zbiór Prokuratury Generalnej
OSNwSK — Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OSP — Orzecznictwo Sądów Polskich
OwSS — Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych
p.r.d. — ustawa prawo o ruchu drogowym
POSAG — Przegląd Orzecznictwa Sądów Apelacji Gdańskiej
Prok. i Pr. — Prokuratura i Prawo
RPEiS — Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
SA — Sąd Apelacyjny
SN — Sąd Najwyższy
TK — Trybunał Konstytucyjny
WSA — Wojewódzki Sąd Administracyjny
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Indywidualny przedmiot ochrony

§ 1 — UmyĞlnoĞü w zamiarze bezpoĞrednim
§ 2 — UmyĞlnoĞü i nieumyĞlnoĞü

Strona podmiotowa

Trybunaá Stanu

Rzecznik Praw Obywatelskich

Sejm

Senat

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Trybunaá Konstytucyjny

Prezydent RP

CzynnoĞü sprawcza

NajwyĪsza Izba Kontroli

Rada Ministrów

Prezes Rady Ministrów

CzeĞü i godnoĞü Narodu Polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej organów:

Powszechny, kaĪdy
zdolny do ponoszenia
odpowiedzialnoĞci

Podmiot

Przedmiot czynnoĞci wykonawczej

„W miejscu publicznym” — w
miejscu, dostĊpnym dla bliĪej
nieokreĞlonej wiĊkszej liczby osób
(np. park, ulica restauracja itp.)
nawet, jeĪeli wymagane jest
wczeĞniejsze speánienie okreĞlonego
warunku (np. zakup biletu, aby wejĞü
na stadion, do kina do teatru, do
autobusu itp.)

OkolicznoĞci modalne

Formalne — dokonane w momencie
realizacji czynnoĞci sprawczej

Skutek

Strona przedmiotowa

LekcewaĪenie Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej art. 49 k.w.

Tablica 1. LekcewaĪenie Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej

15

##7#52#aSUZPUk1BVC1WaXJ0dWFsbw==

„Demonstracyjnie okazuje lekcewaĪenie”— kaĪde zachowanie (czyn,
sáowo, gest), które ma na celu okazanie przez sprawcĊ braku szacunku lub
wyraĪenie pogardy dla Narodu Polskiego, Rzeczypospolitej Polskiej lub
konstytucyjnych organów RP. Takim zachowaniem moĪe byü demonstracyjne
siedzenie, gdy do pomieszczenia wchodzi Prezydent RP

„Narusza przepisy o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej”

§1

§2

CzynnoĞü sprawcza

Naród Polski, Rzeczpospolita Polska
oraz konstytucyjne organy RP

Przedmiot czynnoĞci wykonawczej

Tablica 2. LekcewaĪenie Narodu i Rzeczypospolitej Polskiej (cd.)

Naród Polski — „wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga, będącego źródłem
prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący
z innych źródeł, równi w prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego — Polski” (Preambuła do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku; DzU nr 78, poz. 483). Ze stwierdzenia „wszyscy obywatele Rzeczypospolitej”
jednoznacznie wynika, że pojęcie Narodu Polskiego nie obejmuje osób, które nie posiadają obywatelstwa
polskiego choćby czuły się związane z naszym Narodem i deklarowały polską narodowość.
Rzeczpospolita Polska — to nazwa Państwa Polskiego, stanowiącego dobro wspólne wszystkich
obywateli (art. 1 Konstytucji RP). Pojęcie Rzeczpospolita Polska obejmuje trzy elementy: terytorium, ludność
i suwerenna władza.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz o pieczęciach państwowych (tekst jedn. DzU z 2005 r., nr 235, poz. 2000) symbolami
RP są: orzeł biały, biało-czerwone barwy i „Mazurek Dąbrowskiego”. Symbole te są częścią składową godła
RP, barw RP, flagi państwowej RP, a więc naruszenie postanowień ustawy w tej materii stanowi wykroczenie
z art. 49 § 2 k.w.
Godło Rzeczypospolitej Polskiej — wizerunek orła białego ze złotą koroną na głowie zwróconej
w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami złotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy
(art. 2 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach
państwowych z 11 marca 1980 r.; tekst jedn. DzU z 2005 r., nr 235, poz. 2000).
Wizerunku orła ustalonego dla godła używają: organy władzy państwowej, organy administracji rządowej, gminy, związki międzygminne oraz ich organy, powiaty, związki powiatów oraz ich organy, samorządy województw oraz ich organy, sądy, prokuratury i komornicy sądowi, samorządowe kolegia odwoławcze,
regionalne izby obrachunkowe, jednostki organizacyjne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jednostki
organizacyjne Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Obrony Cywilnej Kraju, jednostki
organizacyjne Służby Więziennej, szkoły publiczne, szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych,
państwowe szkoły wyższe, niepaństwowe szkoły wyższe, inne podmioty, jeżeli przepisy szczególne uprawniają je do używania wizerunku orła.
Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się w szczególności w pomieszczeniach urzędowych i salach posiedzeń, salach wykładowych i lekcyjnych należących do: organów państwowych, organów gmin,
powiatów, samorządów województw oraz związków jednostek samorządu terytorialnego, klubów, kół, zespołów poselskich, senackich i parlamentarnych oraz biur poselskich, senatorskich i poselsko-senatorskich,
jednostek Sił Zbrojnych, szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, przedstawicielstw dyplomatycznych,
urzędów konsularnych oraz innych oficjalnych przedstawicielstw i misji za granicą.
Godło Rzeczypospolitej Polskiej umieszcza się na stroju reprezentacji kraju, reprezentacji olimpijskiej oraz paraolimpijskiej, na zasadach określonych w ustawie z 25 czerwca 2010 r. o sporcie.
Bezprawnym zachowaniem jest umieszczanie godła RP w innych niż wymienione wyżej miejsca.
Umieszczanie na przedmiotach przeznaczonych do obrotu handlowego godła oraz barw RP bądź wizerunku
orła ustalonego dla godła jest zabronione. Dozwolone jest umieszczanie na nich godła lub barw RP w formie
stylizowanej lub artystycznie przetworzonej.
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej — to kolory biały i czerwony, ułożone w dwóch poziomych, równoległych pasach tej samej szerokości, z których górny jest koloru białego, a dolny koloru czerwonego (art. 4
ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych; tekst jedn. DzU z 2005 r., nr 235, poz. 2000). Przy umieszczaniu barw Rzeczypospolitej Polskiej
w układzie pionowym kolor biały umieszcza się po lewej stronie płaszczyzny oglądanej z przodu.
Barwy Rzeczypospolitej Polskiej stanowią składnik flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z ustawą każdy ma prawo używać barw Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności w celu podkreślenia znaczenia uroczystości, świąt lub innych wydarzeń. Ustawa nie nakłada jednak obowiązku umieszczania
barw RP na budynkach czy innych obiektach z okazji świąt czy rocznic państwowych.

O obowiązku prawnym można mówić jedynie w odniesieniu do flagi państwowej RP.
Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej — to prostokątny płat tkaniny o barwach Rzeczypospolitej Polskiej, umieszczony na maszcie (art. 6 ust. 1 ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach
i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych; tekst jedn. DzU z 2005 r., nr 235, poz. 2000).
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Flaga państwowa Rzeczypospolitej Polskiej — to także flaga określona w art. 6 ust. 1, z umieszczonym pośrodku białego pasa godłem Rzeczypospolitej Polskiej (art. 6 ust. 2 ustawy z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych; tekst jedn. DzU z 2005 r.,
nr 235, poz. 2000).
Zgodnie z art. 7 ustawy flagę państwową podnosi się na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi siedziby urzędowe albo miejsca obrad: Sejmu RP, Senatu RP, Prezydenta RP, Rady Ministrów oraz
Prezesa Rady Ministrów, organów stanowiących jednostki samorządu terytorialnego w czasie ich sesji, organów administracji rządowej i innych organów państwowych oraz państwowych jednostek organizacyjnych,
a także organów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek organizacyjnych z okazji
uroczystości oraz rocznic i świąt państwowych. Flagę państwową podnoszą również polskie statki żeglugi
śródlądowej. Niewykonanie powyższego obowiązku stanowi wykroczenie osoby zobowiązanej do podniesienia flagi na wymienionych obiektach. Wykroczeniem z art. 49 § 2 k.w. będzie również niewykonanie zarządzenia Prezydenta RP dotyczącego opuszczenia flagi na znak żałoby narodowej. Obowiązek opuszczenia
flagi państwowej RP do połowy masztu określa art. 11 ustawy. Wykroczeniem jest również podniesienie flagi
państwowej RP na innym obiekcie niż wymienione w art. 7 ustawy.
Podniesienie flagi państwowej z godłem RP określa art. 8 ustawy, w myśl którego flagę państwową
z godłem RP podnoszą: przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne oraz inne oficjalne przedstawicielstwa i misje za granicą na budynkach lub przed budynkami ich siedzib urzędowych, a także kierownicy tych przedstawicielstw, urzędów i misji na swych rezydencjach i środkach komunikacji — wypadkach
przewidzianych w prawie i zwyczajach międzynarodowych; cywilne lotniska i lądowiska; cywilne samoloty
komunikacyjne podczas lotów za granicą; kapitanaty (bosmanaty) portów — na budynkach lub przed budynkami stanowiącymi ich siedziby urzędowe.
Flagę państwową z godłem RP podnoszą również polskie statki morskie jako banderę. Statki morskie
pełniące specjalną służbę państwową podnoszą flagę oznaczającą pełnienie tej służby.
Hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej — to „Mazurek Dąbrowskiego” (art.12 ust. 12 ustawy
z 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych; tekst
jedn. DzU z 2005 r. nr 235, poz. 2000).
Ustawa przewiduje, że publiczne wykonywanie lub odtwarzanie hymnu państwowego dokonuje się
w czasie świąt i rocznic państwowych. Artykuł 14 ustawy nakłada szczególne obowiązki określonego zachowania się podczas wykonywania hymnu RP. Podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu państwowego
obowiązuje zachowanie powagi i spokoju. Osoby obecne podczas publicznego wykonywania lub odtwarzania
hymnu stoją w postawie wyrażającej szacunek, a ponadto mężczyźni w ubraniach cywilnych — zdejmują nakrycia głowy, zaś osoby w umundurowaniu obejmującym nakrycie głowy, niebędące w zorganizowanej grupie — oddają honory przez salutowanie. Poczty sztandarowe podczas wykonywania lub odtwarzania hymnu
oddają honory przez pochylenie sztandaru.
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Indywidualny przedmiot ochrony

UmyĞlnoĞü

Strona podmiotowa

Miejsce — „granice
Rzeczypospolitej Polskiej” —
granicą paĔstwową jest
powierzchnia pionowa
przechodząca przez liniĊ graniczną,
oddzielająca terytorium paĔstwa
polskiego od terytoriów innych
paĔstw i od morza peánego; granica
paĔstwowa rozgranicza równieĪ
przestrzeĔ powietrzną, wody i
wnĊtrze ziemi

CzynnoĞü sprawcza

Formalne — dokonane w momencie
realizacji czynnoĞci sprawczej.
Momentem przekroczenia granicy
paĔstwowej jest ukoĔczenie przez
funkcjonariusza StraĪy Granicznej
czynnoĞci polegającej na
sprawdzeniu waĪnoĞci i
autentycznoĞci dokumentów
uprawniających do przekroczenia
polskiej granicy paĔstwowej przy
równoczesnym ustaleniu toĪsamoĞci
osoby legitymującej siĊ tymi
dokumentami

Skutek

Strona przedmiotowa

Bezprawnie „przekracza granice Rzeczypospolitej
Polskiej” — kaĪde pokonanie tzw. linii granicznej
(pieszo, samochodem, rowerem, pociągiem, samolotem
lub innym Ğrodkiem lokomocji)

Sposób przekroczenia granicy —„wbrew
przepisom”, tj. wbrew przepisom ustawy z
12 paĨdziernika 1990 r. o ochronie granicy
paĔstwowej (patrz komentarz niĪej)

OkolicznoĞci modalne

Ochrona granicy paĔstwowej przed jej bezprawnym przekraczaniem oraz bezpieczeĔstwo
paĔstwa

Powszechny, kaĪdy
zdolny do ponoszenia
odpowiedzialnoĞci

Podmiot

Bezprawne przekroczenie granicy art. 49a k.w.

Tablica 3. Bezprawne przekroczenie granicy

Zgodnie z przepisami ustawy z 12 października 1990 r. o ochronie granicy państwowej (tekst jedn.
DzU nr 12, poz. 67 ze zm.):
Art. 14.
1. Przekraczanie granicy państwowej jest dozwolone na podstawie dokumentów uprawniających do jej przekroczenia.
2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy, w tym umowy międzynarodowe, których
Rzeczpospolita Polska jest stroną, lub przepisy prawa Unii Europejskiej.
3. Przekraczanie granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu przepisów rozporządzenia (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy
kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105
z 13 kwietnia 2006 r., s. 1), zwanego dalej „kodeksem granicznym Schengen”, następuje na zasadach określonych w kodeksie granicznym Schengen.
Art. 14a.
Przekraczanie granicy państwowej stanowiącej granicę wewnętrzną w rozumieniu przepisów rozporządzenia
(WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającego wspólnotowy
kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) (Dz. Urz. UE L 105
z 13 kwietnia 2006 r., s. 1), zwanego dalej „kodeksem granicznym Schengen”, dozwolone jest przez przeznaczone oraz otwarte dla ruchu granicznego przejścia graniczne, z uwzględnieniem postanowień umów
międzynarodowych wiążących Rzeczpospolitą Polską.
Art. 15.
1. Osoby przekraczające granicę państwową są obowiązane poddać się kontroli granicznej, w zakresie określonym kodeksem granicznym Schengen wykonywanej przez uprawnionych funkcjonariuszy Straży Granicznej.
2. Uchylony.
3. W razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kary, osoba,
o której mowa w ust. 1, obowiązana jest do udostępnienia do przejrzenia przedmioty, bagaże i środki transportu, a także powinna poddać się kontroli osobistej na żądanie funkcjonariusza Straży Granicznej.
4. Kontrola graniczna, o której mowa w ust. 1 i 3, może odbywać się z zastosowaniem urządzeń technicznych
oraz psów służbowych.
Art. 16.
1. Drogowe, kolejowe i rzeczne przejścia graniczne oraz rodzaje ruchu dozwolonego w tych przejściach ustala
się w umowach międzynarodowych.
2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala morskie i stałe lotnicze przejścia graniczne oraz określa
rodzaj ruchu dozwolonego przez te przejścia, uwzględniając w szczególności umowy międzynarodowe.
3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w drodze rozporządzenia, może:
1) ustalać na czas określony dodatkowe lotnicze przejścia graniczne oraz określić rodzaj ruchu dozwolonego
w tych przejściach, czas ich otwarcia, podmioty, które zarządzający lotniskiem powiadamia o lądowaniu lub
starcie statku powietrznego, formę oraz termin takiego powiadomienia, a także obowiązki zarządzającego
lotniskiem w zakresie zapewnienia dojazdu osób dokonujących kontroli w tych przejściach, uwzględniając
przy ustalaniu dodatkowych lotniczych przejść granicznych potrzeby danego regionu;
2) zarządzić czasowe zamknięcie określonych przejść granicznych lub ograniczyć ruch przez te przejścia,
uwzględniając konieczność zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwa publicznego albo
ochronę przed zagrożeniem życia lub zdrowia ludzi, a także zapobieganie szerzeniu się epidemii chorób
zwierząt.
3a. Minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw gospodarki morskiej i transportu określi, w drodze rozporządzenia, sposób ustalania zasięgu terytorialnego przejść granicznych oraz podmioty właściwe w tych sprawach, a także
szczegółowe obowiązki podmiotów uczestniczących w prowadzeniu komunikacji międzynarodowej wobec
organów działających w przejściach granicznych, uwzględniając możliwość ograniczenia tych obowiązków
w sytuacjach szczególnych.
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Pomocnictwo do wykroczenia bezprawnego przekraczania granicy państwowej wbrew przepisom
jest karalne (art. 49a § 2 k.w.). Polega ono na ułatwianiu innej osobie przekraczania granicy państwowej
wbrew przepisom, w szczególności poprzez dostarczanie narzędzi (np. sfałszowanego dokumentu uprawniającego do przekroczenia granicy), środków przewozu, udzielanie rady lub informacji. Za pomocnictwo
odpowiada także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia do przekroczenia
granicy RP wbrew przepisom swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jej przekroczenie.
Czynem zabronionym jako przestępstwo (art. 264 § 2 i 3 k.k.) jest przekraczanie granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom z użyciem przemocy, groźby, podstępu lub we współdziałaniu z innymi
osobami, a także organizowanie innym osobom przekraczanie wbrew przepisom granicy Rzeczypospolitej
Polskiej.
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Zbiegowisko publiczne
to samorzutne,
przypadkowe
zgromadzenie siĊ bliĪej
nieokreĞlonej liczby osób
w miejscu publicznym, do
którego kaĪdy moĪe siĊ
przyáączyü

Powszechny, kaĪdy
zdolny do ponoszenia
odpowiedzialnoĞci

Podmiot

Zaniechanie opuszczenia zbiegowiska

Forma czynnoĞci sprawczej

Sytuacja — warunkiem odpowiedzialnoĞci sprawcy jest
wezwanie wáaĞciwego organu. Organami uprawnionymi
do wezwania do rozejĞcia siĊ są np. Policja, SáuĪba
Ochrony Kolei, straĪ miejska (gminna), straĪ poĪarna

OkolicznoĞci modalne

Porządek i spokój publiczny chroniony przed
zbiegowiskami

Indywidualny przedmiot ochrony

UmyĞlnoĞü i nieumyĞlnoĞü

Strona podmiotowa

Nieopuszczenie zbiegowiska art. 50 k.w.

Tablica 4. Nieopuszczenie zbiegowiska

„Nie opuszcza zbiegowiska
publicznego” — odpowiedzialnoĞü
za wykroczenia ma miejsce wobec
sprawcy niopuszczającego
zbiegowiska bez wzglĊdu na
przyczynĊ powstania tego
zbiegowiska, jak i fakt, Īe inne osoby
równieĪ nie opuĞciáy tego
zbiegowiska. Dla bytu tego
wykroczenia istotne jest
zignorowanie wezwania wáaĞciwego
organu

CzynnoĞü sprawcza

Formalne — dokonane w momencie
realizacji czynnoĞci sprawczej

Skutek

Strona przedmiotowa
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Strona podmiotowa

NarzĊdzia i Ğrodki
popeánienia czynu

Bezskutkowe. Wystarczy samo
posiadanie w okoloicznoĞciach
wskazujących na zamiar uĪycia

Skutek

„Posiada nóĪ, maczetĊ lub inny
podobnie niebezpieczny
przedmiot” — ustawodawca
uzaleĪnia odpowiedzialnoĞü za
wykroczenia od stwierdzenia, Īe
okolicznoĞci posiadania któregoĞ z
powyĪszych przedmiotów wskazują
na zamiar uĪycia go w celu
popeánienia przestĊpstwa

CzynnoĞü sprawcza

Strona przedmiotowa

§ 2 W razie popeánienia wykroczenia okreĞlonego w § 1 orzeka siĊ przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykroczenia, choüby nie
stanowiáy wáasnoĞci sprawcy

„W miejscu publicznym” — w miejscu,
dostĊpnym dla bliĪej nieokreĞlonej
wiĊkszej liczby osób (np. park, ulica
restauracja itp.) nawet, jeĪeli wymagane
jest wczeĞniejsze speánienie okreĞlonego
warunku (np. zakup biletu, aby wejĞü na
stadion, do kina do teatru, do autobusu
itp.)

Miejsce popeánienia wykroczenia

OkolicznoĞci modalne

UmyĞlnoĞü w obu zamiarach. Tylko
umyĞlnie z uwagi na fakt, Īe ustawodawca
wymaga aby okolicznoĞci wskazywaáy na
zamiar uĪycia posiadanego noĪa, maczety
lub innego niebezpiecznego przedmiotu

— nóĪ
— maczeta lub
— inny podobnie niebezpieczny przedmiot
(podobnie niebezpieczny jak noĪ lub maczeta)

Spokój publiczny,
porządek publiczny,
ochrona obywateli przed
przestĊpstwem

Indywidualny
przedmiot ochrony

Powszechny, kaĪdy
zdolny do ponoszenia
odpowiedzialnoĞci

Podmiot

Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym art. 50a § 1 k.w.

Tablica 5. Posiadanie niebezpiecznych przedmiotów w miejscu publicznym
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Skutek

Spokój publiczny,
porządek publiczny,
spoczynek nocny oraz
obyczajnoĞü publiczna.

Indywidualny
przedmiot ochrony

Powszechny, kaĪdy
zdolny do ponoszenia
odpowiedzialnoĞci

Podmiot

„Krzykiem,
haáasem, alarmem
lub innym
wybrykiem”

ĝrodek do
popeánienia czynu

„W miejscu publicznym” — w miejscu,
dostĊpnym dla bliĪej nieokreĞlonej
wiĊkszej liczby osób (np. park, ulica
restauracja itp.) nawet, jeĪeli wymagane
jest wczeĞniejsze speánienie okreĞlonego
warunku (np. zakup biletu, aby wejĞü na
stadion, do kina do teatru, do autobusu
itp.). Sam sposób zachowania siĊ
sprawcy musi mieü równieĪ „charakter
publiczny”

Miejsce i sposób

OkolicznoĞci modalne

UmyĞlnoĞü. Stanowiący znamiĊ wykroczenia
wybryk moĪna popeániü tylko umyĞlnie,
natomiast skutek moĪe byü objĊty równieĪ
nieumyĞlnoĞcią

Strona podmiotowa

„Zakáóca spokój, porządek
publiczny, spoczynek nocny albo
wywoáuje zgorszenie w miejscu
publicznym” — ustawodawca
uzaleĪnia odpowiedzialnoĞü za
wykroczenia od stwierdzenia, Īe czyn
sprawcy stanowi wybryk.
Wybryk to zachowanie siĊ, jakiego
wĞród konkretnych okolicznoĞci
miejsca, czasu i otoczenia, ze
wzglĊdu na zwyczajowo przyjĊte
normy ludzkiego wspóáĪycia nie
naleĪaáo siĊ spodziewaü. To
zachowanie, które wywoáuje
powszechnie negatywne oceny
spoáeczne i odczucie odrazy,
oburzenia, gniewu

CzynnoĞü sprawcza

Strona przedmiotowa

Zakáócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego art. 51 § 1 k.w.

Tablica 6. Zakáócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego
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Zakáócenie porządku publicznego
Polega ono na wywoáaniu takiego staniu, który w danym
miejscu, czasie, okolicznoĞciach i zgodnie z przyjĊtymi
zwyczajami i obowiązującymi przepisami uwaĪa siĊ za
nienormalny i który odczuwalny jest jako utrudnienie lub
uniemoĪliwienie ludziom normalnego zachowania siĊ w
miejscach dostĊpnych dla bliĪej nieokreĞlonej liczby osób

Wywoáanie zgorszenia w miejscu publicznym
Polega na spowodowaniu negatywnej reakcji otoczenia na
zachowanie siĊ sprawcy. Reakcją tą są najczĊĞciej uczucie
wstrĊtu, oburzenia czy niesmaku. Musi ona wystąpiü u co
najmniej jednej osoby postronnej

Zakáócenie spokoju publicznego

Polega na naruszeniu równowagi psychicznej ludzi
znajdujących siĊ w miejscach dostĊpnych dla
nieokreĞlonej liczby osób (wywoáanie uczucia
zaniepokojenia, podenerwowania, itp.)

Zakáócenie spoczynku nocnego

Polega na uniemoĪliwieniu, przynajmniej jednej osobie
odpoczĊcia w ciszy, która obowiązuje od godziny 22.00
do 6.00, przy czym odpoczynek ten nie musi polegaü na
spaniu

Skutek

Tablica 7. Zakáócenie spokoju, porządku publicznego, spoczynku nocnego (cd.)
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Zgodnie z art. 47 § 5 k.w. charakter chuligaĔski mają
wykroczenia polegające na umyĞlnym godzeniu w porządek
i spokój publiczny albo umyĞlnym niszczeniu lub
uszkadzaniu mienia, jeĪeli sprawca dziaáaá publicznie oraz,
w rozumieniu powszechnym bez powodu lub z oczywiĞcie
báahego powodu, okazując przez to lekcewaĪenie
podstawowych zasad porządku prawnego

Typ modyfikowany ze wzglĊdu na chuligaĔski charakter
czynu

Dziaáanie pod wpáywem alkoholu, Ğrodka odurzającego lub innej
podobnie dziaáającej substancji lub Ğrodka to cecha charakteryzująca
sprawcĊ czynu, a nie sposób dziaáania. OkolicznoĞü tĊ daje siĊ
stwierdziü na podstawie obserwacji zachowania siĊ i wyglądu
sprawcy, tj. wyczuwalnej woni alkoholu z ust, sáodkawego oddechu,
beákotliwej mowy, zataczania siĊ, wzmoĪonej agresywnoĞci,
rozszerzonych Ĩrenic, nadmierne pobudzenie, sáowotok itp. Nie
naleĪy znamienia stanu sprawcy, okreĞlonego jako „pod wpáywem
alkoholu” interpretowaü analogicznie ze „stanem po uĪyciu
alkoholu” ani ze „stanem nietrzeĨwoĞci” tj. pojĊciami z ustawy z dnia
26 paĨdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeĨwoĞci i
przeciwdziaáaniu alkoholizmowi. Sprawca znajduje siĊ w stanie pod
wpáywem alkoholu zarówno wtedy, gdy jest w stanie po uĪyciu
alkoholu, jak i gdy jest w stanie nietrzeĨwoĞci

Typ modyfikowany ze wzglĊdu na dopuszczenie siĊ czynu przez
sprawcĊ bĊdącego pod wpáywem alkoholu, Ğrodka odurzającego
lub innej podobnie dziaáającej substancji lub Ğrodka

Zakáócenie porządku — typy modyfikowane art. 51 § 2 k.w.

Tablica 8. Zakáócenie VSRNRMXSRU]ąGNXSXEOLF]QHJRVSRF]\QNXQRFQHJR(cd.)
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UmyĞlnoĞü

Powszechny, kaĪdy
zdolny do ponoszenia
odpowiedzialnoĞci
WolnoĞü zgromadzeĔ

Indywidualny
przedmiot ochrony

Formalne — dokonane w momencie
realizacji czynnoĞci sprawczej

Skutek

Strona przedmiotowa

„Bierze udziaá w zgromadzeniu posiadając przy sobie broĔ, materiaáy wybuchowe lub inne niebezpieczne narzĊdzia”

„Bezprawnie zajmuje lub wzbrania siĊ opuĞciü miejsce, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako zwoáujący lub
przewodniczący zgromadzenia”

„Przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy”

„Zwoáuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu”

„Przeszkadza lub usiáuje przeszkodziü w organizowaniu lub w przebiegu nie zakazanego zgromadzenia”

CzynnoĞü sprawcza

Strona podmiotowa

Podmiot

Naruszenie przepisów o zgromadzeniach art. 52 k.w.

Tablica 9. Naruszenie przepisów o zgromadzeniach

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z 5 lipca 1990 r. Prawo o zgromadzeniach (tekst jedn. DzU z 2013 r.,
poz. 397) zgromadzeniem jest zgrupowanie co najmniej 15 osób, zwołane w celu wspólnych obrad lub
w celu wspólnego wyrażania stanowiska.
Przepisy ustawy Prawo o zgromadzeniach nie dotyczą zgromadzeń organizowanych przez organy
państwa lub samorządu terytorialnego, zgromadzeń odbywanych w ramach działalności Kościoła katolickiego i innych kościołów oraz związków wyznaniowych, zgromadzeń związanych z wyborami do władz państwowych i samorządowych.
Czynność sprawcza opisana w art. 52 § 1 ust. 1 k.w. polega na przeszkadzaniu lub usiłowaniu przeszkodzenia w organizowaniu lub w przebiegu nie zakazanego zgromadzenia. Zgodnie z art. 8 ustawy organ
gminy zakazuje zgromadzenia publicznego, jeżeli: jego cel lub odbycie sprzeciwiają się niniejszej ustawie lub
naruszają przepisy ustaw karnych, lub, gdy odbycie zgromadzenia może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi
albo mieniu w znacznych rozmiarach. Organ gminy zakazuje zgromadzenia publicznego zgłoszonego później, także jeżeli organizator zgromadzenia, pomimo wezwania, o którym mowa w art. 7a ust. 1, nie dokonał
we właściwym terminie zmiany czasu lub miejsca zgromadzenia albo trasy przejścia uczestników.
Czynność sprawcza opisana w art. 52 § 1 ust. 2 k.w. polega na zwoływaniu zgromadzenia bez wymaganego zawiadomienia albo przewodniczeniu takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu.
Zgodnie z art. 7 ustawy:
1. Organizator zgromadzenia publicznego zawiadamia organ gminy w taki sposób, aby wiadomość o zgromadzeniu dotarła nie później niż na 3 dni, a najwcześniej 30 dni przed datą zgromadzenia.
2. Zawiadomienie powinno zawierać następujące dane: imię, nazwisko, datę urodzenia i adres organizatora
oraz nazwę i adres osoby prawnej lub innej organizacji, jeżeli w jej imieniu organizuje on zgromadzenie, imię,
nazwisko, datę urodzenia, zdjęcie i adres przewodniczącego zgromadzenia cel i program oraz język, w którym będą porozumiewać się uczestnicy zgromadzenia, miejsce i datę, godzinę rozpoczęcia, czas trwania,
przewidywaną liczbę uczestników, a w przypadku gdy planowane jest przejście uczestników zgromadzenia
także trasę przejścia ze wskazaniem miejsca jego rozpoczęcia i zakończenia określenie planowanych przez
organizatora środków służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia oraz środków, o których
dostarczenie zwraca się do organu gminy.
Czynność sprawcza opisana w art. 52 § 1 ust. 3 k.w. polega na przewodniczeniu zgromadzeniu
po rozwiązaniu go przez przewodniczącego lub przedstawiciela organu gminy. Zgodnie z art. 10 ust. 5 ustawy
i art. 12 ust. 1 ustawy:, jeżeli uczestnicy zgromadzenia nie podporządkują się zarządzeniom przewodniczącego wydanym w wykonaniu jego obowiązków lub, gdy przebieg zgromadzenia sprzeciwia się niniejszej ustawie
albo narusza przepisy ustaw karnych, przewodniczący rozwiązuje zgromadzenie. Zgromadzenie może być
rozwiązane przez przedstawiciela organu gminy, jeżeli jego przebieg zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo
mieniu w znacznych rozmiarach lub, gdy narusza przepisy niniejszej ustawy albo przepisy ustaw karnych,
a przewodniczący, uprzedzony o konieczności rozwiązania zgromadzenia, wzbrania się to uczynić.
Czynność sprawcza opisana w art. 52 § 1 ust. 4 k.w. polega na bezprawnym zajmowaniu lub wzbranianiu się opuszczenia miejsca, którym inna osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako zwołujący
lub przewodniczący zgromadzenia. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy przewodniczący żąda opuszczenia zgromadzenia przez osobę, która swoim zachowaniem narusza przepisy ustawy albo uniemożliwia lub usiłuje
udaremnić zgromadzenie. W razie niepodporządkowania się żądaniu, przewodniczący zwraca się o pomoc
do policji lub straży miejskiej.
Czynność sprawcza opisana w art. 52 § 1 ust. 5 k.w. polega na braniu udziału w zgromadzeniu posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe lub inne niebezpieczne narzędzia. Osoby posiadające broń
z tytułu pełnionej służby (policjanci, funkcjonariusze straży miejskiej, gminnej) mogą uczestniczyć w zgromadzeniu tylko wówczas, gdy ich obecność ma charakter służbowy.
W odniesieniu do wykroczenia opisanego w art. 52 § 1 k.w. przewidziana jest odpowiedzialność
za podżeganie i pomocnictwo.
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Indywidualny przedmiot
ochrony

Porządek i spokój publiczny,
który moĪe byü zagroĪony
przez nawoáywanie do
popeániania przestĊpstw czy
nieposáuszeĔstwa ustawie

„Nawoáuje do przeciwdziaáania przemocą aktowi stanowiącemu Ĩródáo powszechnie obowiązującego prawa
Rzeczypospolitej Polskiej”

„Pochwala przestĊpstwo”, tj. wyraĪa aprobatĊ dla popeánionego juĪ przestĊpstwa, jak równieĪ dla przestĊpstwa in abstracto.
Istotne jest by z zachowania sprawcy wynikaáo, Īe popeánienie przestĊpstwa jest sáuszne, wskazane i zasáuguje na aprobatĊ

JeĪeli zasiĊg
czynu albo
jego skutki
nie byáy
znaczne

Dziaáanie sprawcy musi byü publiczne, tj. dostĊpne dla bliĪej
nieokreĞlonej liczby osób

OkolicznoĞci modalne

Formalne — dokonane w momencie realizacji czynnoĞci
sprawczej

Skutek

Strona przedmiotowa

„Nawoáuje do popeánienia przestĊpstwa lub przestĊpstwa skarbowego”, tj. wzywa (okrzykami, rozlepianiem plakatów,
wysyáaniem ogáoszeĔ, artykuáów w prasie, wystĊpując w Ğrodkach masowego przekazu, na wykáadach) nieoznaczoną, co do
toĪsamoĞci oraz liczby grupĊ osób do popeánienia przestĊpstwa

CzynnoĞü sprawcza

UmyĞlnoĞü w zamiarze
bezpoĞrednim

Strona podmiotowa

Powszechny, kaĪdy
zdolny do ponoszenia
odpowiedzialnoĞci

Podmiot

Nawoáywanie do przestĊpstwa art. 52a k.w.

Tablica 10. Nawoáywanie do przestĊpstwa

Ustawodawca wymaga, aby zachowanie się sprawcy wykroczenia określonego w art. 52a k.w. nie
miało znacznego zasięgu albo, aby skutki jego działania nie były znaczne. Jeżeli zasięg albo skutki działania sprawcy będą znaczne, wówczas takie zachowanie należy kwalifikować jako przestępstwo określone
w art. 255 k.k.
Art. 255. § 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestępstwa skarbowego, podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa, podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
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UmyĞlnoĞü i
nieumyĞlnoĞü

Powszechny, kaĪdy
zdolny do ponoszenia
odpowiedzialnoĞci

„ZuĪywa olej opaáowy do celów
napĊdowych”, czyli wykorzystuje jako
Ğrodek (paliwo silnikowe) sáuĪący do
wprawienia w ruch silników
poruszających pojazdy mechaniczne

CzynnoĞü sprawcza

Strona podmiotowa

Podmiot

Olej opaáowy

Przedmiot czynnoĞci wykonawczej

Porządek publiczny

Indywidualny przedmiot
ochrony

ZuĪycie oleju opaáowego art. 52b k.w.

Tablica 11. ZuĪycie oleju opaáowego

Formalne — dokonane w
momencie realizacji
czynnoĞci sprawczej

Skutek

Strona przedmiotowa
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UmyĞlnoĞü i
nieumyĞlnoĞü

Powszechny, kaĪdy
zdolny do ponoszenia
odpowiedzialnoĞci
Ochrona porządku i spokoju
publicznego w zakresie
nienaruszania przepisów
porządkowych dotyczących
zachowania siĊ w miejscach
publicznych

Indywidualny przedmiot
ochrony

„Wykracza przeciwko wydanym z upowaĪnienia ustawy przepisom
porządkowym o zachowaniu siĊ w miejscach publicznych”. Zachowanie
sprawcy polega na naruszeniu nakazu lub zakazu porządkowego okreĞlonego w
przepisach porządkowych wydawanych z upowaĪnienia ustawy. Sprawca
wykroczenia poniesie odpowiedzialnoĞü z art. 54 k.w. tylko wtedy, gdy przepisy
porządkowe wydane z mocy ustawy same nie okreĞlają sankcji za ich naruszenie

CzynnoĞü sprawcza

Strona podmiotowa

Podmiot

Naruszenie przepisów porządkowych art. 54 k.w.

Tablica 12. Naruszenie przepisów porządkowych

OdpowiedzialnoĞci za wykroczenie z art.
54 k.w. podlega ten, kto wykracza
przeciwko przepisom porządkowym o
zachowaniu siĊ w miejscach publicznych
(tablica 1)

OkolicznoĞci modalne

Formalne — dokonane w
momencie realizacji
czynnoĞci sprawczej

Skutek

Strona przedmiotowa

Zgodnie z ustawą z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 594
ze zm.) rady gmin zostały upoważnione do stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Artykuł 40 ust. 3 ustawy stanowi, że w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub
innych przepisach powszechnie obowiązujących rada gminy może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest
to niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego. Przepisy porządkowe wydawane przez rady gmin mogą przewidywać za ich naruszenie
karę grzywny wymierzaną w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach. Określenie, więc
w tych przepisach porządkowych sankcji wyłącza zastosowanie art. 54 k.w. Artykuł ten ma charakter blankietowy, nie zawiera określonego nakazu lub zakazu, lecz przewiduje sankcje karną za naruszenie nakazów lub
zakazów zawartych w przepisach szczególnych.
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