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Szanowny Czytelniku,

oddajemy do  Twoich rąk monografi ę, która stanowi zbiór analiz i  roz-
ważań dotyczących współczesnego prawa wykroczeń. Ta  dziedzina pra-
wa, choć niejednokrotnie uznawana za  niszową, od  lat stanowi przed-
miot żywej dyskusji prowadzonej zarówno w  środowisku naukowym, 
jak i w gronie praktyków. Konferencja naukowa pt. „Model współczesne-
go prawa wykroczeń. Teoria a praktyka”, zorganizowana przez Wydział 
Admi ni stra cji Wyższej Szkoły Policji w  Szczytnie oraz Wydział Prawa 
i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, która 
odbyła się 21 kwietnia 2017 r., stanowiła kolejne forum wymiany poglą-
dów przedstawicieli doktryny, organów ścigania i wymiaru sprawiedliwo-
ści. Poszczególne tezy przedstawione podczas konferencji ujawniły szereg 
newralgicznych problemów, wynikających zwłaszcza ze  specyfi ki prawa 
wykroczeń, które z  jednej strony pozostaje szczególną kategorią pra-
wa karnego sensu largo, z drugiej zaś często zbiega się z normami prawa 
admi ni stracyjnego. O  prawie wykroczeń możemy współcześnie mówić 
jako o dziedzinie dynamicznie się zmieniającej. Etiologia tych zmian nie 
jest jednak homogeniczna. Część nowelizacji materialnego prawa wykro-
czeń miała swoje źródło w  konieczności wdrożenia europejskich dyrek-
tyw unijnych do polskiego porządku prawego, część wynikała z potrze-
by uaktualnienia norm prawnych do zmieniających się warunków życia 
społecznego. Dokonane w okresie kilku ostatnich lat modyfi kacje proce-
sowego prawa wykroczeń wynikają zwłaszcza z postulatów zabezpiecze-
nia podstawowych praw uczestników czynności wyjaśniających oraz stron 
postę powania sądowego. Bez wątpienia nawet pobieżna literatura kodek- 
su postępowania w sprawach o wykroczenia nasuwa wniosek o jakże ewi-
dentnym podobieństwie procedury karnej i wykroczeniowej. Stąd główną 
tezą, określającą kierunek dyskusji prowadzonej podczas konferencji, było 
pytanie problemowe: „Czy aktualnie obowiązujące materialne i proceso-
we prawo wykroczeń odpowiada potrzebom praktyki?”. Co  oczywiste, 
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pytanie to stało się przyczynkiem do formułowania kolejnych problemów 
szczegółowych, których część — w  ocenie redaktorek — należy przyto-
czyć już w tym miejscu, a zatem:

 — Jaki wpływ na  prowadzenie czynności wyjaśniających w  sprawach 
o  wykroczenia wywarły zmiany przepisów kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia, motywowane wzmocnieniem kontradyk-
toryjności procesu?

 — Czy prawo wykroczeń optymalnie zabezpiecza prawa pokrzywdzo-
nego wykroczeniem?

 — W jaki sposób organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości radzą sobie 
z problemami oceny zbiegów zachodzących między przepisami prawa 
karnego, prawa wykroczeń i  prawa administracyjnego, zwłaszcza 
w kontekście dynamicznie wprowadzanych zmian w przepisach ustawy 
— Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy o kierujących pojazdami?

 — Czy uwzględniając obowiązującą w  procedurze wykroczeniowej za-
sadę oportunizmu i wychowawczą funkcję prawa wykroczeń, uzasad-
nionym jest twierdzenie Rzecznika Praw Obywatelskich o nadmiernej 
represyjności prawa wykroczeń?

 — W  jakim zakresie ogromna liczba ujawnianych wykroczeń wpływa 
na jakość czynności procesowych i pozaprocesowych, wykonywanych 
w sprawach o wykroczenia zarówno przez Policję, jak i przez inne or-
gany uprawnione do reakcji na wykroczenia?

 — Czy mnogość trybów, w  których następuje rozstrzyganie w  spra-
wach o wykroczenia daje zadość szybkości i ekonomice postępowania 
w sprawach o wykroczenia?

 — W  jakim stopniu prawo wykroczeń wpisuje się w  aktualną politykę 
i profi laktykę karną, przede wszystkim w kontekście zwiększania bez-
pieczeństwa publicznego, w tym bezpieczeństwa w komunikacji, bezpie-
czeństwa imprez masowych oraz ochronę przyrody? 
Obrane w monografi i perspektywy: normatywna, empiryczna i prak-

tyczna, wyeksponowały najważniejsze problemy współczesnego prawa 
wykroczeń. Wyrażamy nadzieję, że zaprezentowane wnioski de lege lata 
i de lege ferenda będą stanowiły podstawę konstruktywnej refl eksji i dal-
szej pogłębionej dyskusji nad możliwościami „udoskonalania” tej dziedzi-
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ny prawa, która dotyka tak różnych aspektów funkcjonowania społeczeń-
stwa. Kończąc, składamy podziękowania organizatorom konferencji, po-
stulując jednocześnie kontynuowanie badań empirycznych poświęconych 
problematyce ścigania sprawców wykroczeń.

      Anna Kalisz
      Agnieszka Sadło-Nowak
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