
PRZEDMOWA

Prawo i postępowanie w sprawach o wykroczenia jest na studiach prawniczych jednym 
z wielu przedmiotów do wyboru. Z roku na rok studenci wybierają ten przedmiot coraz częś-
ciej. Z reguły interesują ich jednak wybrane zagadnienia, jak np. postępowanie mandatowe, 
które chcą studiować bardzo szczegółowo. Większość słuchaczy decyduje się na kurs prawa 
i postępowania w sprawach o wykroczenia, gdyż przepisy Kodeksu wykroczeń i Kodeksu 
postępowania w sprawach o wykroczenia są przedmiotem pytań na aplikacje prawnicze. 
Od wykładowcy słuchacze oczekują syntetycznej prezentacji norm prawa i postępowania 
w sprawach o wykroczenia, ze szczególnym akcentem na te rozwiązania, które różnią mate-
rialne i procesowe prawo wykroczeń od materialnego i procesowego prawa karnego. Takie 
same oczekiwania mają wobec pomocy naukowych. Pisząc skrypt „Prawo i postępowanie 
w sprawach o wykroczenia”, postanowiliśmy wyjść naprzeciw tym właśnie oczekiwaniom 
– staraliśmy się opracować „wykład na piśmie”, który w pewnej mierze musiał różnić się od 
wykładu, z uwagi na wymogi tekstu pisanego. 

Podział treści w skrypcie odpowiada systematyce Kodeksu wykroczeń i Kodeksu postępo-
wania w sprawach o wykroczenia. Ten podział najlepiej sprawdza się też na wykładach. Zarówno 
w trakcie wykładów, jak i w skrypcie ograniczamy się do sygnalizacji kwestii wywołujących 
rozbieżności w doktrynie oraz w orzecznictwie, rozszerzając jedynie najczęściej przyjmowane 
interpretacje. Zawsze konsekwentnie staramy się prezentować nasze stanowisko w spornej 
kwestii. W stosunku do wykładów skrypt zawiera znacznie rozszerzoną analizę przepisów 
Części szczególnej Kodeksu wykroczeń, obejmującą charakterystykę wszystkich wykroczeń 
„kodeksowych”. Na wykładach ten moduł jest ograniczony do analizy wybranych typizacji.  

Chcielibyśmy, żeby skrypt stanowił pomoc dla studentów (nie tylko prawa), absolwentów 
studiów prawniczych, przygotowujących się do egzaminów na aplikacje, aplikantów oraz 
wszystkich, którzy potrzebują uzyskać podstawową wiedzę z zakresu prawa i postępowania 
w sprawach o wykroczenia i ewentualne wskazówki co do sposobów jej rozszerzenia i po-
głębienia. 

Naszym założeniem była kompleksowa i maksymalnie przejrzysta, syntetyczna prezen-
tacja materii prawa wykroczeń i procedury w sprawach o wykroczenia. Ocenie Czytelników 
pozostawiamy, na ile udało się nam zrealizować to założenie. 
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