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W dniach 20–22.9.2010 r. w Toruniu odbył się Ogólnopolski Zjazd Katedr Pra-

wa Karnego, w którym wzięło udział ponad 140 uczestników ze wszystkich ośrodków 

akademickich. Wybór tematu Zjazdu przez organizatora – Katedrę Prawa Karnego 

i Kryminologii UMK – został podyktowany przez trwający od wielu lat i ciągle na-

rastający proces nieustannych zmian nowelizacyjnych obowiązującego prawa karnego, 

które w powszechnej opinii teoretyków i praktyków stosujących to prawo, naruszają 

jego spójność i podważają założenia aksjologiczne oraz przyjętą w kodyfi kacji z 1997 r. 

koncepcję polityki karnej. Wystarczy powiedzieć, że w ciągu 12 lat obowiązywa-

nia Kodeks karny był nowelizowany 33 razy, przy czym w okresie ostatnich 3 lat 

(2007–2010) nastąpił prawdziwy „boom nowelizacyjny” w postaci 20 większych lub 

mniejszych nowelizacji tego Kodeksu1. 

Zaniepokojenie środowiska naukowego budzi nie tylko niespotykana czę-

stotliwość zmian Kodeksu karnego2, lecz także ich doraźny charakter, często wy-

rażający się w natychmiastowej reakcji na nagłaśniane w środkach masowego 

komunikowania bulwersujące zdarzenia kryminalne. Zdaje się to sugerować po-

lityczne cele autorów takich nowelizacji, wyrażające się w oczekiwaniu na aproba-

tę opinii publicznej. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy zdarzenia mają charakter wy-

jątkowy i zaostrzone ponad miarę prawo nie może do niego mieć zastosowania 

(np. wprowadzone w 2009 r. drakońskie zaostrzenia kar za pozbawienie wolności 

lub wzięcie zakładnika, zwane popularnie lex Olewnik). Polityczne inspiracje przy-

świecały niewątpliwie wprowadzeniu w 2007 r. sztywnych sankcji 25 lat lub doży-

wotniego pozbawienia wolności za jakikolwiek udział w zabójstwie kwalifi kowanym 

1 Słusznie konstatuje prof. Marian Filar w swoim referacie, że tendencja do nieustannych zmian pra-
wa karnego nie ma określonej barwy politycznej i jest inspirowana celami politycznymi. „Jest to – stwier-
dza Autor – zjawisko szkodliwe, destabilizujące Kodeks karny, który w coraz większym stopniu zdaje się 
być wciągany do bieżącej walki stricte politycznej i to jeszcze na modłę ideologiczno-populistyczną” (zob. 
M. Filar, Nowelizacje Kodeksu karnego przez Sejm VI kadencji, referat zamieszczony w tym zbiorze). 

2 Dla porównania warto wskazać, że Kodeks karny z 1932 r. w ciągu 35 lat obowiązywania nowelizowany 
był tylko 8 razy (choć, trzeba dodać, uzupełniały go tzw. ustawy dodatkowe), natomiast Kodeks karny PRL 
z 1969 r. w ciągu 18 lat obowiązywania podlegał 19 nowelizacjom. 



Wprowadzenie

(także usiłowanie, podżeganie czy pomocnictwo), które ugodziło w podstawowe za-

sady prawa karnego i które Trybunał Konstytucyjny, choć z opóźnieniem, wyrokiem 

z 16.4.2009 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 533) uznał za uchwalone w sposób naruszający 

ustawę zasadniczą. 

Nie miejsce we Wprowadzeniu do materiałów Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr 

Prawa Karnego na podawanie dalszych przykładów czy choćby najbardziej ogólną 

charakterystykę i ocenę zmian nowelizacyjnych. Jest ona bowiem zawarta w zamiesz-

czonych w tym zbiorze obszernych referatach i wnikliwej, często bardzo krytycznej 

dyskusji oraz w dodatkowych pisemnych wypowiedziach, za które – w imieniu orga-

nizatorów Zjazdu – chciałbym wyrazić zarówno Autorom referatów, jak i wypowiedzi 

w dyskusji, głęboką wdzięczność.

Zgodnie z zamysłem organizatorów Zjazdu, problem spójności prawa karne-

go z perspektywy jego zmian nowelizacyjnych został poddany eksploracji i ocenie 

na wszystkich istotnych płaszczyznach. Podczas I sesji, w interesujących referatach 

dr. Michała Królikowskiego (UW) i dr. Justyna Piskorskiego (UAM), analizie podda-

no spójność polskiego prawa karnego z podlegającym również ewolucji prawem Unii 

Europejskiej. Kolejna sesja naukowa poświęcona była ocenie kierunków ostatnich 

zmian nowelizacyjnych (referat prof. Mariana Filara, UMK), a następnie bliższej ana-

lizie zmian w zakresie kar i zasad ich wymierzania (referat prof. Mirosławy Melezini, 

UwB) oraz coraz liczniejszych nowych środków karnych (referat prof. Ryszarda 

A. Stefańskiego, WSHiP im. Łazarskiego). Z uwagi na to, że obszarem najczęściej no-

welizowanym – i to w sposób najbardziej kontrowersyjny – są regulacje dotyczące 

przestępstw seksualnych, zwłaszcza na szkodę małoletnich, a także środków karnych 

i zabezpieczających służących ich zwalczaniu, problematyce tej poświęcono odrębną 

sesję. Wypełnił ją referat prof. Jarosława Warylewskiego (UGd), poddający wymienione 

zagadnienia nie tylko analizie teoretycznej, lecz także praktycznej (statystycznej) oraz 

bardzo interesująca krytyczna dyskusja.  

Ostatnia, nie mniej ważna od poprzednich, sesja naukowa poświęcona była rela-

cjom między Kodeksem karnym a Kodeksem karnym skarbowym (referat prof. Violetty 

Konarskiej-Wrzosek, UMK) oraz prawem karnym a szeroko pojętym prawem wykroczeń 

(referat profesorów: Marka Bojarskiego, UWr i Wojciecha Radeckiego, PAN). W obu 

referatach oraz ożywionej, bogatej w treści dyskusji wskazywano niespójności prawa 

karnego powszechnego i prawa karnego skarbowego (często zupełnie nieuzasadnio-

ne) oraz tendencje ustawodawstwa pozakodeksowego dotyczące zaostrzania (często 

ponad miarę) prawa wykroczeń, a co gorsza – „anektowania” obszarów prawa karne-

go i prawa wykroczeń przez ustawodawstwo administracyjne, wprowadzające surowe 

sankcje pieniężne, orzekane bez gwarancji prawnych będących standardem regulacji 

prawnokarnych. Zwłaszcza to ostatnie zjawisko, które dotąd pozostawało poza zakre-

sem naukowej eksploracji, stwarza ogromne zagrożenie i stanowi nowe wyzwanie dla 

nauki prawa karnego. 

Prezentowana publikacja zawiera bogactwo materiałów, które mogą i powinny 

być wykorzystane do podjęcia poważnych prac nad reformą polskiego prawa karnego, 
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a zwłaszcza przywróceniem mu spójności, która powinna cechować dobrą kodyfi ka-

cję. Konieczny jest także powrót do gruntownej dyskusji nad założeniami racjonal-

nej polityki karnej, która powinna być oparta na rzetelnej wiedzy kryminologicznej 

(w tym na analizie uwarunkowań, kierunku zmian i prognozy przestępczości), a nie na 

populistycznych celach czy wyobrażeniach opartych na „wiedzy medialnej”3. Obecna 

sytuacja polityczna nie stwarza perspektywy na szybką realizację tych postulatów. Na-

leży jednak wyrazić nadzieję, że w miarę umacniania się polskiej demokracji powróci 

przekonanie o konieczności opierania zarówno tworzenia, jak i reformowania prawa 

– w tym prawa karnego – na rzetelnej ekspertyzie bezstronnych fachowców (tak, jak 

to było standardem w okresie II Rzeczypospolitej, gdy po latach rozbiorów powstały 

wspaniałe kodyfi kacje prawa polskiego, w tym Kodeks karny zespołu pod przewodnic-

twem prof. Juliusza Makarewicza).

Kończąc te uwagi wprowadzające chcę skorzystać ze sposobności, aby w tym 

miejscu wyrazić wdzięczność Dziekanowi Wydziału Prawa i Administracji UMK, 

prof. dr. hab. Andrzejowi Sokali za życzliwość i wsparcie przy organizacji Zjazdu 

Katedr Prawa Karnego. Dziękuję także moim najbliższym współpracownikom: 

prof. UMK dr hab. Violetcie Konarskiej-Wrzosek oraz doktorom Jerzemu Lachowskie-

mu i Tomaszowi Oczkowskiemu za wkład pracy i zaangażowanie w przygotowanie 

i sprawne przeprowadzenie Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego oraz im-

prez towarzyszących. Dziękuję również za pomoc organizacyjną i obsługę Sekretariatu 

Zjazdu związanym z Katedrą seminarzystom, a szczególne podziękowania kieruję do 

mojego doktoranta, mgr. Szymona Krajnika, za trud nagrywania przebiegu obrad Zjaz-

du i żmudnego odtwarzania oraz przepisywania wszystkich wypowiedzi. Ich Autorom 

dziękuję zaś za to, że zechcieli bez większej zwłoki dokonać autoryzacji tych tekstów.

Osobne, bardzo serdeczne podziękowania chciałbym wyrazić Wydawnictwu 

C.H. Beck za podjęcie się wydania drukiem materiałów z Ogólnopolskiego Zjazdu 

Katedr Prawa Karnego w Toruniu.

Prof. dr hab. Andrzej Marek

3  Problem populizmu w tworzeniu i nowelizowaniu prawa karnego, jego genezy, uwarunkowań i skut-
ków był przedmiotem gruntownych analiz podczas poprzedniego Zjazdu Katedr Prawa Karnego w Szklar-
skiej Porębie 24–27.9.2008 r. Zob. Populizm penalny i jego przejawy w Polsce (pod red. Z. Sienkiewicz 
i R. Kokota), Wrocław 2009.


