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PRZEDMOWA

Do rąk Czytelnika oddajemy podręcznik, omawiający podstawowe zagadnienia z za-
kresu prawa karnego materialnego z wykorzystaniem osiągnięć szczecińskiej szkoły prawa 
karnego. Treści zawarte w podręczniku zostały dobrane w taki sposób, by Czytelnik mógł 
odnaleźć w nim odpowiedzi na wszystkie podstawowe (i nie tylko podstawowe) pytania 
stawiane w kontekście problematyki nauki o przestępstwie i nauki o karze. Czytelnik dowie 
się zatem nie tylko tego, jakie są np. zasady odpowiedzialności karnej, lecz także tego, jakie 
kary i inne środki prawnokarnej reakcji na fakt popełnienia czynu zabronionego pod groźbą 
kary zostały przewidziane przez ustawodawcę i na jakich zasadach środki te są wymierzane.

Kwestie szczególnie istotne (ważne) zostały wyróżnione w tekście przez ich pogrubienie. 
Jednocześnie poszczególne zagadnienia omawiane są z wykorzystaniem wielu przykładów 
(wyróżnionych w tekście przez zastosowanie pojęcia „przykład”), które umożliwią Czytel-
nikowi wyobrażenie sobie i należyte zrozumienie omawianych kwestii. 

W podręczniku poszczególne kwestie zobrazowano z wykorzystaniem wykresów, uła-
twiających przyswojenie kluczowych z perspektywy danego zagadnienia informacji. Jedno-
cześnie wiele zagadnień zostało omówionych z wykorzystaniem (często bardzo obszernych) 
tabel, grupujących najważniejsze kwestie z zakresu danej problematyki.

Częścią każdego rozdziału są tzw. zadania, obejmujące kazusy dotyczące danej proble-
matyki, oraz pytania testowe, umożliwiające Czytelnikowi zweryfi kowanie swojej wiedzy.

Praca zwieńczona została bibliografi ą, która stanowi wypis podstawowych publikacji, 
których przeczytanie pozwoli Czytelnikowi na rozszerzenie swojej wiedzy z zakresu prawa 
karnego materialnego.

Podręcznik będzie przydatny dla studentów kierunków: prawo, administracja, bezpie-
czeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo narodowe, prawo służb mundurowych, prawo me-
dyczne i innych kierunków, przewidujących kursy podstawowe z zakresu prawa karnego 
materialnego. Podręcznik może okazać się także istotną pomocą dla studentów studiów 
doktoranckich oraz dla aplikantów adwokackich, radcowskich czy komorniczych.

Publikacja obejmuje stan prawny z listopada 2020 r., ale rozważania w niej zawarte 
pozostaną aktualne przez długi czas, niezależnie od brzmienia poszczególnych regulacji 
prawnych.

Zapraszamy do kontaktu mailowego z autorami: konrad.burdziak@usz.edu.pl.
Życzymy miłej i – mamy nadzieję – naukowo płodnej lektury.
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