
PRZEDMOWA

Zaprezentowane opracowanie obejmuje wykład podstawowej wiedzy z zakresu 
części ogólnej polskiego prawa karnego materialnego. W podręczniku omówiono 
w sposób zwięzły podstawowe rozwiązania modelowe oraz instytucje prawnokarne 
obowiązujące w  polskim porządku prawnym. Dążąc do ułatwienia Czytelnikowi 
przyswojenia omawianej materii, w publikacji zrezygnowano z  formy ciągłej wy-
wodu, zastępując ją formą skryptową. W tym samym celu w kompendium przy-
toczono in extenso treść przepisów związanych z omawianymi zagadnieniami, co 
powinno ułatwić Czytelnikowi pracę z podręcznikiem.

Podstawowym założeniem przyświecającym autorom niniejszego opracowania 
było przedstawienie, w sposób możliwie najbardziej przystępny, wszystkich najważ-
niejszych rozwiązań normatywnych charakteryzujących polskie prawo karne mate-
rialne. Realizacja powyższego założenia w naturalny sposób implikowała koniecz-
ność dokonania stosownej selekcji omawianych zagadnień. W jej wyniku wywody 
zaprezentowane w kompendium ograniczono do części ogólnej Kodeksu karnego, 
czyniąc z przepisów zawartych w części szczególnej ustawy karnej ilustrację ana-
lizowanych rozwiązań instytucjonalnych. Ponadto w opracowaniu pominięto roz-
ważania dotyczące części wojskowej Kodeksu karnego, jak również ograniczono do 
niezbędnego minimum teoretyczne rozważania dogmatyczne, w tym te obejmujące 
spory doktrynalne, występujące w polskiej nauce prawa karnego.

Kompendium przedstawia aktualny obraz polskiego prawa karnego materialnego, 
przygotowany w oparciu o Kodeks karny z 1997 r. Omówiono w nim stan prawny na 
dzień 1 września 2022 r., prezentując dodatkowo zmiany objęte rządowym projek-
tem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Sejm 
IX kadencji, druk sejmowy numer 2024), których to projekt, na dzień przygotowania 
podręcznika, znajduje się na etapie zaawansowanych prac parlamentarnych. 

Niniejszy podręcznik przeznaczony jest nie tylko dla osób studiujących prawo, 
ale również dla studentów kierunków pokrewnych, takich jak administracja, bez-
pieczeństwo narodowe czy politologia, których program obejmuje podstawy pol-
skiego prawa karnego materialnego. Kompendium może okazać się pomocne także 
dla osób przygotowujących się do egzaminów na aplikacje prawnicze, aplikantów 
szykujących się do egzaminów zawodowych, jak i praktyków zatrudnionych w or-
ganach ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
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Autorzy wyrażają nadzieję, że lektura podręcznika pozwoli na szybkie i sprawne 
przyswojenie podstawowej wiedzy z zakresu polskiego prawa karnego materialne-
go, jak również zainspiruje Czytelników do podjęcia dalszych, bardziej pogłębio-
nych studiów w zakresie wybranych obszarów prawnokarnych. 
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