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Od 7. wydania naszego Komentarza do Kodeksu wykroczeń minęły
kolejne dwa lata. Przygotowując tamto wydanie, uwzględniliśmy tekst
jednolity kodeksu opublikowany w Dz.U. z 2015 r. poz. 1094. Po jego
ogłoszeniu Kodeks wykroczeń był ośmiokrotnie nowelizowany.

Po raz pierwszy ustawą z 24.7.2015 r. – Prawo o zgromadzeniach
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1485), która nadała nowe brzmienie art. 52 KW.

Po raz drugi ustawą z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie
konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1634), która uchyliła art. 138b KW.

Po raz trzeci ustawą z 11.9.2015 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie
imprez masowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r.
poz. 1707), która dodała § 1a do art. 50a KW oraz zmieniła § 2 w tymże
art. 50a KW.

Po raz czwarty ustawą z 21.2.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 966), która nadała
nowe brzmienie art. 45 § 1 KW.

Po raz piąty ustawą z 15.9.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks
wykroczeń (Dz.U. z 2017 r. poz. 1941), która nadała nowe brzmienie
art. 66 § 1 KW.

Po raz szósty ustawą z 24.11.2017 r. o imprezach turystycznych
i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2361), która
nadała nowe brzmienie pkt 5 w art. 601 § 4 oraz § 2 w art. 138d KW; te
zmiany weszły w życie 1.7.2018 r.

Po raz siódmy ustawą z 24.11.2017 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 79), która
dodała do KW nowy art. 96c, ale przepis ten wejdzie w życie dopiero
11.7.2019 r., wobec czego nie został przez nas uwzględniony w tym
wydaniu Komentarza.

Po raz ósmy ustawą z 11.1.2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 317), która dodała do roz-
działu XI KW „Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi
w komunikacji” nowy art. 96c typizujący wykroczenie nieprzestrzegania
ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu; uwadze ustawodawcy
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zapewne umknęło to, że art. 96c KW już jest, ale jeszcze nie obowiązuje
(wejdzie w życie 11.7.2019 r.), i typizacji wykroczenia nieprzestrzegania
ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu nadał to samo
oznaczenie art. 96c KW.

Po tych nowelizacjach ukazało się obwieszczenie Marszałka Sejmu
z 1.3.2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks
wykroczeń (Dz.U. z 2018 r. poz. 618).

Ten tekst był jeszcze dwukrotnie nowelizowany. Najpierw ustawą
z 22.3.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r.
poz. 911), która zmieniła wprowadzenie do wyliczenia w art. 130
§ 1 KW oraz nadała nowe brzmienie art. 147a § 1 KW, następnie ustawą
z 4.10.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2077). Ta ostatnia nowelizacja okazuje
się dość istotna, oznacza bowiem odejście od przyjętej w 2013 r. zasady, że
kwotą graniczną przy przestępstwach i wykroczeniach przeciwko mieniu
jest 1/4 miesięcznego minimalnego wynagrodzenia za pracę, co pociągało
za sobę tę konsekwencję, że co roku ta granica rosła w miarę zwiększania
minimalnego wynagrodzenia, a to miało znaczenie w świetle art. 2 KW
i art. 4 KK. Ustawodawca zdecydował się powrócić do „sztywnej” kwoty
granicznej ustalając ją na poziomie 500 zł. Przyjęcie jej spowodowało
zmiany w art. 10 KW oraz uchylenie § 9 w art. 47 KW, a także zmiany
w art. 119, 120, 122 i 124 KW typizujących wykroczenia przeciwko
mieniu. Ponadto nowela zaostrzyła kary grożące za wykroczenia z art. 77,
78 i 108 KW popełniane w relacjach człowieka ze zwierzęciem oraz
nieznacznie zmieniła § 1 w art. 27 KW.

Te nowelizacje nie zmieniły w zasadniczy sposób samego Kodeksu
wykroczeń, ale w pewnych punktach okazują się istotne, co pociąga za sobą
potrzebę ich skomentowania.

Nie jest to jedyny wzgląd, który skłonił nas do podjęcia pracy nad kolej-
nym, 8. już wydaniem. Od 1. wydania Komentarza naszym zamiarem było
zaprezentowanie Kodeksu wykroczeń na szerokim tle prawa wykroczeń,
z uwzględnieniem pozakodeksowego prawa wykroczeń oraz rozrastającego
się prawa administracyjno-karnego (a nie karno-administracyjnego, który
to termin sugerowałby dawno już zarzucone określenie prawa wykroczeń),
operującego karami administracyjnymi i coraz śmielej wchodzącego
w miejsce prawa wykroczeń. W latach 2016–2018 nastąpiły kolejne donio-
słe zmiany zarówno w pozakodeksowym prawie wykroczeń, jak i w prawie
administracyjno-karnym. Pogłębiły się zjawiska, które sygnalizowaliśmy
w poprzednich wydaniach Komentarza, polegające na spychaniu prawa
wykroczeń na margines przez mające nieporównanie większe znaczenie
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praktyczne regulacje należące do prawa administracyjno-karnego. To
wszystko wymaga wyjaśnienia w Komentarzu do Kodeksu wykroczeń.
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