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Przedmowa
Ustawa o Policja nakáada na PolicjĊ obowiązek zwalczania nie tylko przestĊpstw, ale i wykroczeĔ. By skutecznie mogáa ona go realizowaü, jej funkcjonariusze powinni znaü zarówno uwarunkowania prawne z tego zakresu, jak
i posiadaü umiejĊtnoĞü dokonywania prawidáowej kwalifikacji prawnej oraz kompleksowej oceny zdarzeĔ, z którymi stykają siĊ w codziennej sáuĪbie, a które wyczerpują znamiona wykroczeĔ.
Dlatego w procesie dydaktycznym, mającym na celu ich przygotowanie do
praktycznej realizacji tego obowiązku, bardzo waĪną rolĊ odgrywa rozwiązywanie kazusów, bowiem — jak w swoim zbiorze kazusów z zakresu procesu karnego napisaá prof. Stanisáaw WaltoĞ1 — „Chodzi o to, by suche normy prawne wiązaáy siĊ z konkretnymi Īywymi sytuacjami, dziĊki czemu poprzez przywoáywanie
w pamiĊci tych sytuacji wywoáaü bĊdzie moĪna w niej treĞü przepisów prawnych.
Norma prawna nabiera Īycia, gdy przymierza siĊ ją do konkretnego zdarzenia;
wówczas widaü jej sens lub brak takowego. Chodzi takĪe o to, by student oĞmieliá
siĊ na ryzyko zestawienia faktów z normami prawnymi i wyciągania wniosków
z takiej operacji”. Upraktycznienie szkolenia policyjnego poprzez rozwiązywanie
kazusów sáuĪy lepszemu przygotowaniu funkcjonariuszy do wykonywania zadaĔ
związanych ze zwalczaniem czynów zabronionych bĊdących wykroczeniami.
Niniejsze opracowanie zawiera 294 kazusów dotyczących problematyki materialnego i procesowego prawa wykroczeĔ. Zbiór tych kazusów zawiera opisy
zdarzeĔ (stanów faktycznych) wzbogaconych pytaniami, na które naleĪy udzieliü odpowiedzi, a w niektórych wypadkach wykonaü takĪe zadania praktyczne, np. w razie stwierdzenia popeánienia wykroczenia, sporządziü konkluzjĊ
wniosku o ukaranie. Ich rozwiązywanie sprzyja wiĊc nabywaniu umiejĊtnoĞci
sprawnego i wáaĞciwego posáugiwania siĊ tekstem ustaw wykroczeniowych oraz
dostrzegania wzajemnych relacji zachodzących miĊdzy przepisami materialnoprawnymi i procesowymi, np. poprzez wskazanie rodzaju postĊpowania, w jakim
moĪe lub powinna byü rozpoznana sprawa o dane wykroczenie. Opracowanie to
w swojej czĊĞci koĔcowej zawiera przykáady testów i innych zadaĔ sprawdzających stopieĔ opanowania treĞci programowych. ZastĊpuje ono wczeĞniejszy
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S. WaltoĞ, Proces karny w kazusach, Warszawa 1989, s. 5.
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