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Podręcznik „Postępowanie karne” w sposób kompleksowy, zwięzły 
i przystępny omawia wszystkie najważniejsze zagadnienia dotyczące polskie-
go procesu karnego. Opracowanie uwzględnia aktualny stan prawny ukształ-
towany przede wszystkim ustawą z 11.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 437) 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych 
ustaw, która odwróciła zasadniczy nurt wcześniejszej reformy procesu kar-
nego, obowiązującej ledwie od 1.7.2015 r. Obecne wydanie podręcznika 
uwzględnia także inne ustawy, które mają bezpośredni wpływ na model pol-
skiego procesu karnego, jak chociażby nową ustawę o Sądzie Najwyższym 
z 8.12.2017 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 5).

W publikacji położono nacisk na przedstawienie przebiegu postępowania 
karnego i praktycznych aspektów funkcjonowania prawa karnego procesowe-
go, przez co ograniczone zostały rozważania o charakterze teoretycznym. Nie 
oznacza to jednak zaniechania przedstawienia dorobku teoretycznego doktry-
ny prawa karnego procesowego. Oczywiste jest bowiem, że wiedza teoretycz-
na jest niezbędna każdemu prawnikowi, w tym także praktykom. Aby jednak 
zawarte w podręczniku informacje okazały się użyteczne muszą one zostać 
właściwie wyselekcjonowane oraz jasno przekazane. Taki też trud podjęli  
Autorzy niniejszego opracowania.

Podręcznik skierowany jest przede wszystkim do studentów studiów praw-
niczych. Z powodzeniem jednak może służyć także jako pomoc do nauki 
podstaw procesu karnego na innych kierunkach studiów. Opracowanie może 
okazać się również pomocne dla absolwentów studiów prawniczych przygo-
towującym się do egzaminu na aplikacje prawnicze, jak i aplikantów w trak-
cie ich nauki. Ufamy, że sięgną po nie także inne osoby, które z racji swojego 
zawodu czy zainteresowań chcą uzyskać wiedzę dotyczącą polskiego prawa 
karnego procesowego.

Opracowanie trzeciego wydania niniejszego podręcznika stało się koniecz-
ne w związku z kształtującym się w praktyce nowym modelem polskiego pro-
cesu karnego wynikającym z daleko idących zmian ustawowych, jakie nastą-
piły w 2016 r., a także tych zachodzących do chwili obecnej. Mamy nadzieję, 
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że Czytelnicy przyjmą to wydanie równie życzliwie jak poprzednie oraz, że 
okaże się ono wartościową pomocą w zgłębianiu wiedzy o polskim procesie 
karnym na różnych etapach ich prawniczego rozwoju.
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