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Wykaz skrótów
Wykaz skrótów
Wykaz skrótów

Akty prawne

EKPC – Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listo-
pada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 
i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz.U. z 1993 r. 
Nr 61, poz. 284 ze zm.)

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1950 ze zm.)

k.k.s. – ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1958 ze zm.)

k.k.w. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 676 ze zm.)

Konstytucja RP – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.04.1997 r. 
(Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm. i sprost.)

k.p.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1987 ze zm.)

k.w. – ustawa z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 
z 2019 r. poz. 821 ze zm.)

MPPOiP – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Poli-
tycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 
16 grudnia 1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167 
zał.)



Wykaz skrótów

nowelizacja 
z 2015 r.

– ustawa z 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 396)

p.w.k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Przepisy wprowadzające Ko-
deks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 554 ze zm.)

u.p.n. – ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach 
nieletnich (Dz.U. z 2018 r. poz. 969)

u.o.p.z. – ustawa z 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmio-
tów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 
kary (Dz.U. z 2019 r. poz. 628 ze zm.)

Zbiory orzecznictwa i czasopisma

Biul. PK – Biuletyn Prawa Karnego
KZS – Krakowskie Zeszyty Sądowe
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Woj-

skowa
OSNwSK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Kar-

nych
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OTK – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego; zbiór 

urzędowy, Seria A

Organy orzekające

SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy
TK – Trybunał Konstytucyjny
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 Rozdział I 

Pojęcie prawa karnego
Rozdział I. Pojęcie prawa karnego
Rozdział I. Pojęcie prawa karnego

Prawo karne sensu stricto obejmuje jedynie materialne prawo 
karne.

Materialnym prawem karnym określamy:
 1) przepisy statuujące zasady odpowiedzialności za przestępstwa 

(m.in. formy stadialne, zjawiskowe, okoliczności wyłączające od-
powiedzialność, przedawnienie, odpowiedzialność za przestęp-
stwa popełnione za granicą);

 2) przepisy określające kary, środki karne, przepadek i środki kom-
pensacyjne oraz środki związane z poddaniem sprawcy próbie 
stosowane wobec sprawców przestępstw;

 3) przepisy dotyczące środków zabezpieczających;
 4) przepisy dotyczące zatarcia skazania;
 5) przepisy określające czyny zabronione jako przestępstwa.

Prawo karne w szerszym znaczeniu (prawo karne sensu largo) 
obejmuje:
 1) przepisy materialne – prawo karne sensu stricto;
 2) prawo karne procesowe – przepisy dotyczące postępowania or-

ganów państwa (przede wszystkim sądu i prokuratury) w spra-
wach o przestępstwa, przepisy statuujące zasady i przesłanki do-
puszczalności postępowania karnego, obowiązki i uprawnienia 
stron oraz innych uczestników postępowania oraz tryb wydawa-
nia orzeczeń i środki ich zaskarżenia;



Rozdział I. Pojęcie prawa karnego

 3) prawo karne wykonawcze – przepisy regulujące wykonywanie 
kar, środków karnych, środków kompensacyjnych i przepadku, 
środków zabezpieczających i zapobiegawczych, uprawnienia 
i obowiązki osób, którym je wymierzono.
W najszerszym ujęciu do prawa karnego zaliczamy obok prawa 

karnego sensu largo także prawo karne skarbowe, prawo wykroczeń 
oraz ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 
zabronione pod groźbą kary.
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 Rozdział II 

Źródła prawa karnego
Rozdział II. Źródła prawa karnego
Rozdział II. Źródła prawa karnego

Głównym źródłem prawa karnego materialnego jest Kodeks 
karny, czyli ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2019 r. 
poz. 1950 ze zm.). Wszedł on w życie z dniem 1.09.1998 r.

Kodeks karny był wielokrotnie nowelizowany. Ponadto kilka 
zmian Kodeksu było związanych z orzeczeniami Trybunału Kon-
stytucyjnego, w których stwierdzono sprzeczność poszczególnych 
przepisów z aktami wyższego rzędu (Konstytucją RP i umowami 
międzynarodowymi ratyfikowanymi za zgodą wyrażoną w ustawie, 
np. protokołami do EKPC czy MPPOiP).

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez ustawodawcę 
w części ogólnej Kodeksu karnego dotyczyły:
 1) definicji występku – dodano odniesienie do kwoty 5000 zł;
 2) błędu co do znamion (art. 28 § 1 k.k.);
 3) obrony koniecznej – zmieniono art. 25 § 3 k.k. i dodano § 2a;
 4) maksymalnej liczby stawek dziennych grzywny (540 zamiast 360 

– art. 33 § 1 k.k., a przy karze łącznej i obostrzeniu – 810 zamiast 
540 – art. 38 § 2 k.k.);

 5) kary ograniczenia wolności (art. 34–36 k.k.);
 6) długości kary pozbawienia wolności przy obostrzeniu (wydłuże-

nie z 15 do 20 lat);
 7) środków karnych:

a) wprowadzono nowe środki karne – zakaz działalności zwią-
zanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub 



Magdalena Błaszczyk – doktor habilitowany nauk prawnych; adwokat; 
adiunkt w Ka tedrze Prawa Karnego na Wydziale Prawa i Administracji 
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