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ANNA KALISZ 1

BEZPIECZEŃSTWO POWSZECHNE POD OCHRONĄ 
PRAWA KARNEGO

Wprowadzenie

Prawo karne jest prawem nieprzekraczalnych granic stosunków społecz-
nych 2. Ustawodawca, podejmując się regulacji w dziedzinie prawa karne-
go, kieruje się określonymi celami, które zamierza zrealizować za pomocą 
sankcji. Pierwszy z nich, najistotniejszy, to ochrona dóbr prawnych 3. Dla-
tego zasadniczym celem autorki jest zaprezentowanie problemu zagrożeń 
dla bezpieczeństwa powszechnego z perspektywy przepisów prawa karnego 
materialnego. Pierwszoplanową kwestią podjętą w opracowaniu jest sy-
stem kar i środków karnych przewidzianych przez ustawodawcę za czyny 
stypizowane w rozdziale XX kodeksu karnego 4. Ponadto dociekania sku-
piać się bedą na zakresie kryminalizacji, tj. na ustawowych znamionach 
tych przestępstw, a zwłaszcza na indywidualnym przedmiocie ochrony. 
Przeprowadzona analiza pozwoli zaprezentować wszystkie komponenty 
składające się na karnoprawną ochronę bezpieczeństwa powszechnego, 
a tym samym na kompleksowe zdefi niowanie rodzajowego przedmiotu 
ochrony przestępstw stypizowanych w rozdziale XX kodeksu karnego. Już 
na wstępie odnotować należy, że poprzednio obowiązujący kodeks karny 5 
nie wyodrębniał w samodzielnym rozdziale tej kategorii przestępstw. Czyny 
te ujęte były wspólnie z przestępstwami przeciwko bezpieczeństwu w ru-
chu lądowym, wodnym i powietrznym. Kwestią wymagającą podkreślenia 
jest również krytyka części doktryny prawa karnego odnosząca się do pe-

1  Nadkom. dr Anna Kalisz — adiunkt Instytutu Nauk Prawnych Wydziału 
Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

   Kontakt z autorką za pośrednictwem redakcji.
2  J. Waszczyński, Prawo karne. Nauka prawa karnego [w:] tenże (red.), Prawo 

karne w zarysie. Nauka o ustawie karnej i przestępstwie, Łódź 1992, s. 2.
3  T. Bojarski, Polskie prawo karne. Zarys części ogólnej, Warszawa 2006, 

s. 27.
4  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tekst jedn. DzU z 2018 r., 

poz. 1600); dalej jako k.k.
5  Ustawa z 19 kwietnia 1969 r. — Kodeks karny (DzU z 1969 r., nr 13, 

poz. 94). 
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nalizowania w obecnie obowiązującej ustawie karnej zachowań godzą-
cych w zdefi niowane ustawowo dobro prawne, jakim jest bezpieczeństwo 
powszechne. Grzegorz Bogdan 6 wskazuje, że przesłanką wyodrębnienia 
wskazanych przepisów jest raczej specyfi czny charakter ataku na dobro 
prawne, jakiego dopuszcza się sprawca. Autor ten podnosi, że w istocie 
zachowania opisane w rozdziale XX godzą w wiele zróżnicowanych dóbr 
prawnych, spośród których na plan pierwszy wysuwa się zdrowie i życie 
oraz mienie. Racjonalizacją wyodrębnienia opisywanej jednostki tekstu 
prawnego nie jest zatem wspólny charakter, a raczej wspólna dla nich 
dynamika zagrożeń. 

Karnoprawna ochrona przed zdarzeniami zagrażającymi życiu, 
zdrowiu i mieniu

Pierwsza grupa zakazów unormowana została w art. 163 k.k. W pa-
ragrafi e pierwszym ustawodawca przewiduje karę pozbawienia wolności 
od roku do lat 10 za sprowadzenie zdarzenia, które zagraża życiu lub zdro-
wiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać: pożaru, 
zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się ziemi, skał lub śniegu, 
eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych albo innego gwał-
townego wyzwolenia energii, rozprzestrzeniania się substancji trujących, 
duszących lub parzących lub gwałtownego wyzwolenia energii jądrowej 
lub wyzwolenia promieniowania jonizującego. Poza umyślnym typem pod-
stawowym przestępstwa (w art. 163 § 1 k.k.) ustawodawca przewidział 
również: nieumyślny typ występku, stypizowany w art. 163 § 2 k.k. za-
grożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5; kwalifi ko-
wany typ umyślnego sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpiecz-
nego ze względu na następstwo w postaci śmierci człowieka lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu wielu osób (art. 163 § 3 k.k.) oraz kwalifi kowany 
typ nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia powszechnie niebezpieczne-
go ze względu na następstwo w postaci śmierci człowieka lub ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu wielu osób (art. 163 § 4 k.k.) 7. Mając na wzglę-
dzie ogólną dyrektywę wymiaru kar, określoną w art. 58 § 1 k.k., wo-
bec sprawcy występku stypizowanego w art. 163 § 2 k.k., sąd — zamiast 
kary pozbawienia wolności — może orzec grzywnę lub karę ograniczenia 

6  G. Bogdan, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu [w:] A. Zoll (red.), 
Kodeks karny. Część szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117–277 k.k., Warszawa 2008, 
s. 369. 

7  Są to przestępstwa kwalifi kowane przez następstwo, których konstruk-
cja opiera się na zasadzie określonej w art. 9 § 3 k.k. Stosownie do treści tego 
przepisu sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia 
od określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidy-
wał albo mógł przewidzieć. Odnosząc się do typów kwalifi kowanych stypizowa-
nych w art. 163 k.k., należy podkreślić, że skutki w postaci śmierci człowieka 
lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób stanowić mają nieumyślne na-
stępstwa zdarzenia, o którym mowa w art. 163 § 1 k.k.
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wolności. Ponadto sprawca tego występku może skorzystać z instytucji 
warunkowego umorzenia postępowania, jeżeli spełnione zostaną przesłan-
ki wymienione w art. 66 § 1 k.k. Uwzględniając kwestię orzekania środków 
karnych za typy przestępstw określonych w art. 163 k.k., należy zwrócić 
uwagę zwłaszcza na zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykony-
wania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności go-
spodarczej (art. 41 § 1 i 2 k.k.). Przesłanki orzekania tego środka karnego 
określone są alternatywnie. Jedną z nich jest nadużycie przy popełnieniu 
przestępstwa owego zawodu lub stanowiska, co z reguły łączy się z prze-
kroczeniem kompetencji lub niedopełnieniem obowiązków. Musi wystę-
pować przy tym merytoryczny związek między wykonywanym zawodem 
a popełnionym przestępstwem. Drugą przesłanką jest potencjalne zagroże-
nie dla istotnych dóbr prawnych, jakie stwarza dalsze wykonywanie przez 
sprawcę zawodu lub zajmowanie określonego stanowiska. W obu tych 
przesłankach decydujące znaczenie ma funkcja zabezpieczająca (ochron-
na) prawa karnego 8. Należy podkreślić, że zakaz prowadzenia działalno-
ści gospodarczej może być orzeczony w razie skazania za przestępstwo 
popełnione z związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej 
prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. Przesłan-
ki orzeczenia środka karnego występują tu łącznie. W przypadku typów 
kwalifi kowanych określonych w art. 163 § 3 i 4 k.k. możliwe jest orzecze-
nie środka kompensacyjnego w postaci obowiązku naprawienia szkody 
(art. 46 k.k.). Jeżeli skutkiem czynu okaże się śmierć człowieka lub ciężki 
uszczerbek na zdrowiu, sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Po-
mocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej (art. 47 § 1 k.k.). 
Wracając do treści art. 163 § 1 k.k., zauważyć trzeba, że w analizowanym 
przepisie nie ma mowy o bezpieczeństwie powszechnym. Zakres powszech-
ności został ograniczony do wielu osób 9 lub mienia wielkich rozmiarów 10. 

8  W. Wróbel, A. Zoll, Polskie prawo karne. Część ogólna, Kraków 2010, s. 446.
9  Odnośnie interpretacji pojęcia „wielu osób” zob.: wyrok SA w Lublinie z 2 lu-

tego 2004 r., sygn. II AKa 421/03, Prok. i Pr. — wkł. 2004, nr 11–12, poz. 24; 
wyrok SA w Lublinie z 18 lipca 2013 r., sygn. II AKa 117/13, Legalis nr 740833; 
wyrok SA we Wrocławiu z 16 października 2013 r., sygn. II AKa 305/13, Legalis 
nr 999593; wyrok SN z 27 kwietnia 1970 r., sygn. IV KR 32/70, OSNPG 1970, 
nr 9–10, poz. 125; wyrok SN z 20 czerwca 1972 r., sygn. V KRN 209/72, OSNKW 
1972, nr 10, poz. 158, wyrok SA w Lublinie z 13 marca 2004 r., sygn. II AKa 
407/03, Prok. i Pr. — wkł. 2004, nr 12, poz. 23, postanowienie SN z 11 stycznia 
2017 r., sygn. III KK 196/16, Prok. i Pr. — wkł. 2017, nr 2, poz. 4.

10  R.A. Stefański, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu 
[w:] tenże (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2017, s. 1001. Odnośnie in-
terpretacji pojęcia „mienia wielkich rozmiarów” zob.: wyrok SN z 27 października 
2010 r., sygn. V KK 129/10, Prok. i Pr. — wkł. 2011, nr 3, poz. 10 z glosą krytycz-
ną B. Sygita, Prok. i Pr. 2011, nr 12, s. 171–175; wyrok SN z 25 lipca 1973 r., sygn. 
IV KR 142/73, OSNKW 1974, nr 1, poz. 13; wyrok SN z 16 czerwca 1977 r., sygn. 
III KR 136/77, niepublikowany; wyrok SA w Lublinie z 8 października 1998 r., 
sygn. II AKa 133/98, Prok. i Pr. — wkł. 1999, nr 11, poz. 15 z glosą aprobującą 
J. Kuleszy, Prok. i Pr. 2000, nr 9, s. 77–83; wyrok SN z 6 marca 1980 r., sygn. 
II KR 302/79, niepublikowany; wyrok SN z 21 lutego 1974 r., sygn. II KR 303/73, 
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Głównym indywidualnym przedmiotem ochrony jest więc bezpieczeństwo 
powszechne, dodatkowym zaś: życie i zdrowie ludzkie oraz mienie. 

Sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia określo-
nego w art. 163 § 1 k.k. stanowi samoistny typ przestępstwa, określony 
w art. 164 k.k. Za umyślny typ tego występku przewidziana została kara 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (§ 1), natomiast za nieumyślne 
sprowadzenia niebezpieczeństwa — karę pozbawienia wolności do lat 3 (§ 2). 
W przypadku nieumyślnego typu występku — stosownie do treści art. 58 
§ 1 k.k. — sąd w miejsce kary pozbawienia wolności może orzec grzywnę lub 
karę ograniczenia wolności, zwłaszcza gdy orzeka jednocześnie środek kar-
ny. Jeżeli sąd orzeka środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny 
za występek określony w art. 164 § 2 k.k., a cele kary zostaną w ten spo-
sób spełnione, dopuszczalne jest również odstąpienie od wymierzenia kary 
na podstawie art. 59 k.k. Sąd musi ocenić jednak, że społeczna szkodliwość 
czynu nie jest znaczna. Sprawca może ponadto skorzystać z dobrodziejstwa 
instytucji warunkowego umorzenia postępowania (art. 66 § 1 k.k.). Spośród 
środków karnych ważną rolę odegrać może zakaz wykonywania określonego 
zawodu, zajmowania określonego stanowiska lub prowadzenia określonej 
działalności gospodarczej. Kontynuując wątek charakteru przestępstw sty-
pizowanych w art. 164 § 1 i 2 k.k. zaznaczyć trzeba, że odpowiedzialność 
karna wchodzi w grę w przypadku sprowadzenia niebezpieczeństwa któ-
regokolwiek ze zdarzeń wymienionych w art. 163 § 1 k.k. Bez wątpienia 
należy zawsze ustalić, że było to niebezpieczeństwo zdarzenia zagrażającego 
życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu w wielkich rozmiarach. Ma to być 
taka sytuacja, która — niezależnie od ingerencji człowieka — może prze-
kształcić się w każdej chwili w takie zdarzenie 11. Do istoty tego przestęp-
stwa nie należy nastąpienie zdarzenia powszechnie niebezpiecznego, lecz 
wystarczy sprowadzenie takiej sytuacji, w której zdarzenie to bezpośrednio 
zagraża bezpieczeństwu powszechnemu 12. Bezpośrednie niebezpieczeństwo 
w rozumieniu art. 164 § 1 k.k. to niebezpieczeństwo grożące wprost, bez 
konieczności włączenia się dalszego impulsu ze strony sprawcy, bądź dodat-
kowej przyczyny, co oznacza tak zaawansowaną sytuację, że można w za-
sadzie mówić o bliskim skutku 13. Opisywany występek jest przestępstwem 
materialnym, którego dokonanie następuje z chwilą wystąpienia stanu 

niepublikowany; wyrok SN z 14 listopada 1984 r., sygn. III KR 282/84, OSNPG 
1985, nr 3, poz. 33; wyrok SN z 19 lutego 2003 r., sygn. I KZP 49/02, OSNKW 2003, 
nr 3–4, poz. 24, z aprobującą glosą O. Górniok, OSP 2003, nr 11, s. 610–612 oraz 
glosą częściowo krytyczną M. Karpowa, Prok. i Pr. 2004, nr 1, s. 112–118; wyrok 
SA we Wrocławiu z 27 sierpnia 2015 r., sygn. II AKa 191/15, Legalis nr 1360335.

11  W orzecznictwie podkreśla się, że niebezpieczeństwo zdarzenia musi ist-
nieć obiektywnie jako możliwy bezpośredni wynik zachowania sprawcy. Zob. wy-
rok SN z 3 lipca 1953 r., sygn. II K 279/5, PiP 1953, nr 11, poz. 749; wyrok 
SN z 18 maja 1956 r., sygn. III K 211/56, Zb. Orz. 1956, nr 5, poz. 54. 

12  J. Bafi a, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny. Komentarz. T. 2. Część 
szczególna, Warszawa 1987, s. 52. 

13  Postanowienie SN z 28 listopada 2003 r., sygn. IV KK 23/03, Legalis 
nr 1360335.
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bezpośredniego niebezpieczeństwa 14 (tzw. przestępstwo konkretnego nara-
żenia na niebezpieczeństwo). Przedmiotem ochrony tego przestępstwa jest 
życie i zdrowie człowieka, mienie oraz — podobnie jak w przypadku art. 163 
k.k. — bezpieczeństwo powszechne. 

Kolejna grupa zakazów ukierunkowana na ochronę bezpieczeństwa po-
wszechnego umocowana została w art. 165 k.k. W przepisie tym ustawo-
dawca sankcjonuje sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia lub zdrowia 
wielu osób albo dla mienia w wielkich rozmiarach. Ustawowy opis czynu 
zabronionego sprowadza się do otwartego katalogu niebezpiecznych za-
chowań polegających na:

 — powodowaniu zagrożenia epidemiologicznego lub szerzenia się choroby 
zakaźnej albo zarazy zwierzęcej lub roślinnej 15, 
 — wyrabianiu lub wprowadzaniu do obrotu szkodliwych dla zdrowia 
substancji, środków spożywczych lub innych artykułów powszechnego 
użytku lub też środków farmaceutycznych nieodpowiadających obo-
wiązującym warunkom jakości 16,
 — powodowaniu uszkodzenia lub unieruchomienia urządzenia użyteczności 
publicznej, w szczególności urządzenia dostarczającego wodę, światło, 
ciepło, gaz, energię albo urządzenia zabezpieczającego przed nastąpieniem 
niebezpieczeństwa powszechnego lub służącego do jego uchylenia,
 — zakłócaniu, uniemożliwianiu lub w inny sposób wpływaniu na auto-
matyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych in-
formatycznych,
 — działaniu w inny sposób w okolicznościach szczególnie niebezpiecz-
nych 17.
Redakcja przepisu art. 165 § 1 k.k. pomiędzy poszczególnymi znamio-

nami przestępstwa nie zawiera koniunkcji (spójniki „i”, „oraz”, łączące rów-
norzędne części zdań), lecz podwójną alternatywę: spójniki „lub”, „albo”, 
które łączą równorzędne części zdania, wyrażające możliwą wymienność: 
„życia lub zdrowia wielu osób” bądź też wzajemne wykluczenie, wyłączenie 
się: „życia lub zdrowia [...] albo dla mienia w wielkich rozmiarach”. Spełnie-
nie chociażby tylko jednej z tych trzech przesłanek daje podstawę do uzna-
nia, że sprawca czynu wyczerpał znamię przestępstwa z art. 165 § 1 k.k. 18 
Podstawę odpowiedzialności karnej stanowi zachowanie, które wywołuje 

14  Zob. wyrok SN z 16 sierpnia 1968 r., sygn. III KR 85/68, OSNPG 1968, 
nr 12, poz. 143; wyrok SA w Łodzi z 30 lipca 1997 r., sygn. II AKa 145/97, OSA 
w Łodzi 1997, nr 3, poz. 148.

15  Zob. wyrok SN z 20 maja 1998 r., sygn. II KKN 37/98, OSNKW 1998, 
nr 7–8, poz. 33; wyrok SA w Rzeszowie z 13 grudnia 1992 r., sygn. II AKr 116/92, 
OSA 1993, nr 10, poz. 55; wyrok SA w Lublinie z 14 marca 2005 r., II AKa 51/05, 
KZS 2007, nr 7–8, poz. 79. 

16  Postanowienie SA w Krakowie z 11 grudnia 2013 r., sygn. II AKz 483/13, 
Legalis nr 746943.

17  Wyrok SA w Gdańsku z 25 kwietnia 2007 r., sygn. II AKa 110/07, POSAG 
2010, nr 2, poz. 2.

18  Wyrok SA w Gdańsku z 31 stycznia 2013 r., sygn. II AKa 7/13, KZS 2013, 
nr 9, poz. 93.
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określone, wyraźne i dające się udowodnić niebezpieczeństwo powszechne 
dla dobra prawnego 19. Trafnie podkreśla judykatura, że sprowadzone nie-
bezpieczeństwo nie musi być bezpośrednie. Sprowadzenie niebezpieczeń-
stwa nie musi łączyć się z nieuchronnością zaistnienia zdarzenia, którego 
niebezpieczeństwo sprawca miał sprowadzić, ale także z taką sytuacją, 
w której zniweczona została w istotny sposób skuteczność środków pod-
jętych w celu ochrony przed takim grożącym niebezpieczeństwem. Stan 
niebezpieczeństwa może więc wynikać także z tego, że na skutek podjętych 
działań istnieje poważna obawa, iż wały przeciwpowodziowe nie spełnią 
swoich funkcji, co nie jest jeszcze tożsame z tym, że rzeczywiście taka 
sytuacja będzie miała miejsce 20. Słusznie podkreśla Ryszard A. Stefański, 
że jeżeli ustawodawca wymaga bezpośredniości, to wyraźnie tak stanowi, 
jak np. uczynił w art. 164 k.k. Skoro w art. 165 § 1 k.k. nie zawarł tego 
znamienia, to nasuwa się jednoznaczny wniosek, że z niego zrezygnował. 
O tym, że niebezpieczeństwo to nie musi mieć takiego charakteru, wska-
zuje też rodzaj niebezpieczeństwa. Chodzi m.in. o spowodowanie zagroże-
nia epidemiologicznego, a nie wybuchu epidemii, o wprowadzenie do ob-
rotu szkodliwych dla zdrowia substancji, które mogą wywołać zatrucie. 
Wystarczające jest wystąpienie zagrożenia dla dóbr wymienionych w tym 
przepisie. Konieczne jest wystąpienie sytuacji zagrażającej tym dobrom 21. 
Głównym indywidualnym przedmiotem ochrony przestępstw stypizowa-
nych w art. 165 k.k. jest bezpieczeństwo powszechne, a dodatkowym — 
życie i zdrowie człowieka oraz mienie w wielkich rozmiarach. Za umyślny 
typ przestępstwa ustawodawca przewidział kare pozbawienia wolności 
od 6 miesięcy do lat 8, za nieumyślny występek — karę pozbawienia wol-
ności do lat 3. Typy kwalifi kowane przez następstwo w postaci śmierci 
człowieka lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób obwarowane 
zostały odpowiednio: karą pozbawienia wolności od lat 2 do 12 — w przy-
padku występku umyślnego (§ 3) i karą pozbawienia wolności w wymiarze 
od 6 miesięcy do 8 lat — w przypadku przestępstwa nieumyślnego (§ 4). 

Finansowanie przestępstw o charakterze terrorystycznym i pozostałe 
czyny zabronione przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu

Bezpieczeństwo powszechne stanowi przedmiot ochrony przestępstw 
określonych w art. 165a k.k. W przepisie tym ustawodawca kryminalizuje 
zachowania polegające na:

19  Zob. wyrok SN z 12 czerwca 1987 r., sygn. III KR 205/87, OSNPG 1988, 
nr 8, poz. 79; wyrok SN z 20 maja 1998 r., sygn. II KKN 37/98, OSNKW 1998, 
nr 7–8, poz. 33; postanowienie SA w Krakowie z 15 lutego 2005 r., sygn. II AKz 
48/05, Prok. i Pr. — wkł. 2005, nr 11, poz. 22.

20  Wyrok SA w Krakowie z 17 października 2013 r., sygn. II AKa 138/13, KZS 
2013, nr 11, poz. 63.

21  R.A. Stefański, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu, 
[w:] A. Wąsek, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Komentarz, Tom I, Warszawa 
2010, s. 537. 
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 — gromadzeniu, przekazywaniu lub oferowaniu środków płatniczych, 
instrumentów fi nansowych, papierów wartościowych, wartości de-
wizowych, praw majątkowych lub innego mienia ruchomego lub nie-
ruchomości w zamiarze sfi nansowania przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym 22 lub przestępstwa, o którym mowa w art. 120 k.k. 
(stosowanie środka masowej zagłady zakazanego przez prawo między-
narodowe), art. 121 k.k. (wytwarzanie, gromadzenie i obrót środkami 
masowej zagłady), art. 136 k.k. (napaść i znieważenie przedstawiciela 
państwa obcego), art. 166 k.k. (piractwo), art. 167 k.k., art. 171 k.k. (wyra-
bianie, gromadzenie i handel środkami niebezpiecznymi), art. 252 k.k. 
(wzięcie i przetrzymywanie zakładnika), art. 255a k.k. (rozpowszech-
nianie treści mogących ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym) lub art. 259a k.k. (przekroczenie granicy RP w celu 
popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym) — art. 165a 
§ 1 k.k.;
 — udostępnianiu środków płatniczych, instrumentów fi nansowych, pa-
pierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych lub 
innego mienia ruchomego lub nieruchomości zorganizowanej grupie 
lub związkowi mającym na celu popełnienie chociażby jednego z prze-
stępstw wymienionych w § 1, osobie biorącej udział w takiej grupie lub 
związku lub osobie, która ma zamiar popełnienia takiego przestępstwa 
— art. 165a § 2 k.k.,
 — pokrywaniu kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb lub wyko-
naniem zobowiązań fi nansowych grupy, związku lub osoby, o których 
mowa w art. 165a § 2 k.k., jeżeli sprawcą jest osoba niebędąca do tego 
zobowiązana na mocy ustawy — art. 165a § 3 k.k.
Głównym przedmiotem ochrony tych przestępstw jest bezpieczeństwo 

powszechne, które może być zagrożone przez fi nansowanie przestępstw 
o charakterze terrorystycznym 23. Na dodatkowy przedmiot ochrony składają 

22  Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagro-
żony karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, 
popełniony w celu:  1) poważnego zastraszenia wielu osób,  2) zmuszenia organu 
władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa albo organu or-
ganizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych czynności,  
3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej 
Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej  — a także groźba po-
pełnienia takiego czynu (art. 115 § 20 k.k.).

23  Określając zakres kryminalizacji, należy mieć na względzie finanso-
wanie czynów określonych jako przestępstwo w konwencjach międzynarodo-
wych, w tym: Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zawładnięcia statkami po-
wietrznymi, sporządzonej w Hadze 16 grudnia 1970 r. (DzU z 1972 r., nr 25, 
poz. 181); Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciw-
ko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego, sporządzonej w Montrealu 23 września 
1971 r. (DzU z 1976 r., nr 8, poz. 37 ze zm.); Konwencji o zapobieganiu prze-
stępstwom i karaniu sprawców przestępstw przeciwko osobom korzystają-
cym z ochrony międzynarodowej, w tym przeciwko dyplomatom, sporządzonej 
w Nowym Jorku 14 grudnia 1973 r. (DzU z 1983 r., nr 37, poz. 168); Konwen-
cji przeciwko braniu zakładników, sporządzonej w Nowym Jorku 18 grudnia 
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się zaś te wszystkie dobra, które chronią przepisy wymienione w art. 165a 
§ 1 k.k., tj.: ludzkość, ponieważ skutki użycia środków masowej zagłady 
mogą zagrażać znacznej liczbie ludzi (art. 120 i 121 k.k.); interesy Rzeczy-
pospolitej Polskiej jako podmiotu stosunków międzynarodowych, stosunki 
międzynarodowe, które mogą być zagrożone wskutek zachowań wymierzo-
nych przeciwko przedstawicielom państw obcych korzystających z ochrony 
międzynarodowej oraz cześć i nietykalność cielesna tych osób (art. 136 k.k.); 
bezpieczeństwo powszechne, związane z potencjalnym niebezpieczeństwem 
użycia materiałów i urządzeń wybuchowych, materiałów radioaktywnych, 
urządzeń emitujących promienie jonizujące oraz innych niebezpiecznych 
substancji, życie i zdrowie ludzi oraz mienie (art. 171 k.k.); porządek pub-
liczny w kontekście prawidłowego i wolnego od nacisków funkcjonowania 
organów państwowych, samorządowych, instytucji, osób fi zycznych, praw-
nych oraz grup osób oraz życie, zdrowie i wolność człowieka (art. 252 k.k.) 
oraz bezpieczeństwo państwa (art. 255a k.k. i art. 259a k.k.).

Podstawę odpowiedzialności karnej za piractwo stanowi art. 166 k.k. 24 
W przepisie tym stypizowane zostały trzy typy przestępstw, w tym: typ 
podstawowy — w § 1 oraz dwa typy kwalifi kowane — w § 2 i 3. Zachowa-
nie sprawcy przestępstwa sprowadza się do przejęcia kontroli nad stat-
kiem wodnym lub powietrznym 25. Istotne są okoliczności modalne sposobu 

1979 r. (DzU z 2000 r., nr 106, poz. 1123); Konwencji o ochronie fi zycznej ma-
teriałów jądrowych, przyjętej w Wiedniu 3 marca 1980 r. (DzU z 1989 r., nr 17, 
poz. 93); Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów przeciwko bezpieczeń-
stwu żeglugi morskiej, sporządzonej w Rzymie 10 marca 1988 r. (DzU z 1994 r., 
nr 129, poz. 635) oraz Konwencji o zwalczaniu terrorystycznych ataków bombo-
wych, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 15 grudnia 
1997 r. (DzU z 2007 r., nr 66, poz. 438). 

24  Odpowiedzialność karna za piractwo jest wynikiem realizacji zobowiązań 
wynikających z: Konwencji o pełnym morzu, sporządzonej w Genewie 29 kwiet-
nia 1958 r. (DzU z 1963 r., nr 33, poz. 187), Konwencji o zwalczaniu bezpraw-
nego zawładnięcia statkami powietrznymi, sporządzonej w Hadze 16 grudnia 
1970 r. (DzU z 1972 r., nr 25, poz. 181), Konwencji o zwalczaniu bezprawnych 
czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa cywilnego sporzą-
dzonej w Montrealu 23 września 1971 r. (DzU z 1976 r., nr 8, poz. 37 ze zm.), 
Europejskiej konwencji o zwalczaniu terroryzmu z 27 stycznia 1977 r. (DzU 
z 1996 r., nr 117, poz. 557) oraz Konwencji w sprawie przeciwdziałania bezpraw-
nym czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, sporządzonej w Rzy-
mie 10 marca 1988 r. (DzU z 1994 r., nr 129, poz. 635).

25  Stosownie do defi nicji legalnej określonej w art. 2 ustawy z 18 września 
2001 r. — Kodeks morski (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 66 ze zm.), statek mor-
ski to każde urządzenie pływające przeznaczone lub używane do żeglugi mor-
skiej. Statkiem morskim w budowie jest statek, którego stępkę położono lub wy-
konano równorzędną pracę konstrukcyjną w miejscu wodowania, aż do zakoń-
czenia budowy. Natomiast ustawa z 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej 
(tekst jedn. DzU z 2013 r., poz. 1458 ze zm.) defi niuje statek jako urządzenie pły-
wające o napędzie mechanicznym lub bez napędu mechanicznego, w tym rów-
nież prom, wodolot i poduszkowiec, przeznaczone lub używane na śródlądowych 
drogach wodnych do: a) przewozu osób lub rzeczy, b) pchania lub holowania, 
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popełnienia przestępstwa, tj.: zastosowanie podstępu, gwałtu na osobie 
lub groźby bezpośredniego użycia takiego gwałtu. Metody działania spraw-
cy przesądzają o stronie podmiotowej przestępstwa, które może być popeł-
nione umyślnie jedynie z zamiarem bezpośrednim (cum dolo directo). Oko-
licznością kwalifi kującą w typie przestępstwa stypizowanym w art. 166 
§ 2 k.k. jest sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia 
i zdrowia wielu osób. Natomiast czyn określony w § 3 — to przestępstwo 
kwalifi kowane przez nieumyślne następstwo w postaci śmierci człowieka 
lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu wielu osób. Biorąc powyższe pod 
uwagę stwierdzić należy, że głównym indywidulanym przedmiotem ochro-
ny piractwa jest bezpieczeństwo powszechne, które może zostać co naj-
mniej zagrożone w wyniku przejęcia kontroli nad statkiem wodnym lub po-
wietrznym, zaś dodatkowym przedmiotem ochrony są: niezakłócone władz-
two nad statkiem wodnym lub powietrznym oraz życie i zdrowie człowieka. 
Zauważyć trzeba, że o ile typ podstawowy obwarowany jest karą pozbawie-
nia wolności od lat 2 do 12, o tyle typy kwalifi kowane stanowią zbrodnie. 
Za czy stypizowany w § 2 ustawodawca przewidział karę pozbawienia wol-
ności na czas nie krótszy od lat 3, a za czyn określony w § 3 alternatywnie 
— karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 oraz karę 25 lat 
pozbawienia wolności. Z przestępstwami określonymi w art. 166 k.k. zwią-
zane są występki stypizowane w art. 167 k.k. Przepisem tym ustawodawca 
kryminalizuje zachowania polegające na umieszczaniu na statku wodnym 
lub powietrznym urządzeń lub substancji zagrażających bezpieczeństwu 
osób lub mienia znacznej wartości (§ 1) oraz niszczeniu, uszkadzaniu lub 
czynieniu niezdatnym do użytku urządzeń nawigacyjnych albo uniemoż-
liwianiu obsługi takich urządzeń, jeżeli może to zagrażać bezpieczeństwu 
osób (§ 2). Wprowadzenie odpowiedzialności karnej za te zachowania jest 
wynikiem realizacji zobowiązań wynikających z Konwencji o zwalczaniu 
bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bezpieczeństwu lotnictwa 
cywilnego 26 oraz z Konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym 
czynom przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej 27. Typem przestęp-
stwa wprowadzonym do kodeksu karnego na mocy realizacji zobowiązań 

c) inspekcji, nadzoru nad bezpieczeństwem ruchu żeglugowego lub szkolenia, 
d) ratowania życia lub mienia, e) połowu ryb, f) wykonywania prac technicznych, 
utrzymania szlaków żeglugowych lub eksploatacji złóż kruszyw, g) uprawiania 
sportu lub rekreacji, h) celów mieszkalnych, biurowych, gastronomicznych, hote-
lowych lub warsztatowych, a także jako przystanie pływające, doki lub zakłady 
kąpielowe. W rozumieniu  kodeksu karnego za statek wodny uważa się także sta-
łą platformę umieszczoną na szelfi e kontynentalnym (art. 115 § 15 k.k.). Przepis 
art. 2 ust. 1 ustawy z 3 lipca 2002 r. — Prawo lotnicze (tekst jedn. DzU z 2017 r., 
poz. 959 ze zm.) defi niuje statek powietrzny jako urządzenie zdolne do unoszenia 
się w atmosferze na skutek oddziaływania powietrza innego niż oddziaływanie 
powietrza odbitego od podłoża.

26  Sporządzonej w Montrealu 23 września 1971 r. (DzU z 1976 r., nr 8, 
poz. 37 ze zm.).

27  Sporządzonej w Rzymie 10 marca 1988 r. (DzU z 1994 r., nr 129, poz. 635).
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międzynarodowych 28 jest — określony w art. 170 k.k. — występek roz-
bójnictwa morskiego. Przepisem tym kryminalizowane jest uzbrajanie lub 
przysposabianie statku morskiego przeznaczonego do dokonania na mo-
rzy rabunku oraz przyjmowanie służby na takim statku. Uwzględniając 
treść przepisów międzynarodowych konstytuujących podstawę karalności 
tego rodzaju zachowań, główny przedmiot ochrony indywidualny należy 
określić jako bezpieczeństwo żeglugi morskiej. Trudno zgodzić się jednak 
z tezą, że chodzi tu o bezpieczeństwo w komunikacji morskiej 29. Czyniąc 
bowiem takie założenie, należałoby oczekiwać, że przepis, obwarowując 
sankcjami karnym rozbójnictwo morskie, winien znaleźć się w rozdziale 
XXI kodeksu karnego. Bezpieczeństwo żeglugi morskiej stanowiące przed-
miot ochrony czynu określonego w art. 170 k.k. trzeba raczej defi niować 
jako bezpieczeństwo osób i mienia „przemieszczających się”, lub szerzej — 
„znajdujących się” na morzu. Dodatkowo ustawodawca przepisem tym 
obejmuje ochroną takie dobra, jak: mienie, nietykalność cielesna, wolność 
oraz życie i zdrowie człowieka. 

Na podstawie art. 171 § 1 k.k. karze pozbawienia wolności od 6 mie-
sięcy do lat 8 podlega ten, kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew 
jego warunkom, wyrabia, przetwarza, gromadzi, posiada, posługuje się 
lub handluje substancją lub przyrządem wybuchowym, materiałem ra-
dioaktywnym, urządzeniem emitującym promienie jonizujące lub innym 
przedmiotem lub substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo 
dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach. Tej 
samej karze — stosownie do art. 171 § 2 i 3 k.k. — podlega ten, kto wbrew 
obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu określonego w § 1 oraz ten, 
kto przedmioty określone w § 1 odstępuje osobie nieuprawnionej. 

Indywidualnym przedmiotem ochrony tych występków jest bezpieczeń-
stwo powszechne, życie i zdrowie człowieka oraz mienie. Tak zakreślony 
przedmiot ochrony przestępstwa wynika z potencjalnego niebezpieczeń-
stwa, które wiąże się z charakterem substancji lub przyrządu wybucho-
wego, materiału radioaktywnego, urządzenia emitującego promienie joni-
zujące lub z cechami innego przedmiotu lub substancji, która może spro-
wadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia 
w wielkich rozmiarach 30. Występki stypizowane w art. 171 k.k. są czynami 
formalnymi, tzw. przestępstwami zagrożenia abstrakcyjnego 31. Zagrożenie 
wynika z charakteru — wymienionych w art. 171 § 1 k.k. — środków 

28  Art. 3 i 6 Konwencji w sprawie przeciwdziałania bezprawnym czynom 
przeciwko bezpieczeństwu żeglugi morskiej, sporządzonej w Rzymie 10 marca 
1988 r. (DzU z 1994 r., nr 129, poz. 635). 

29  Por. J. Piórkowska-Flieger, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu po-
wszechnemu [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006, 
s. 301. 

30  Zob. R.A. Stefański, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechne-
mu [w:] L. Gardocki (red.), System Prawa Karnego. Tom 8. Przestępstwa przeciw-
ko państwu i dobrom zbiorowym, Warszawa 2013, s. 253.

31  Wyrok SN z 3 grudnia 2004 r., sygn. III KK 97/04, OSNKW 2005, nr 1, poz. 7.
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stanowiących przedmiot czynności sprawczej, jest ono ich atrybutem 32. 
Niebezpieczeństwo zawarte w tych przedmiotach ma charakter statycz-
ny 33. Przepisem zamykającym XX rozdział kodeksu karnego jest art. 172, 
w którym określona została podstawa odpowiedzialności za przeszkadza-
nie działaniu mającemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia 
lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach. Stanowiące 
znamię czynności sprawczej „przeszkadzanie” należy rozumieć jako prze-
ciwstawianie się działaniu innej osoby, która podjęła się ratowania życia, 
zdrowia lub mienia. Działanie przeszkadzające musi współistnieć czasowo 
z akcją mająca na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu 34. 

Dociekania dotyczące odpowiedzialności karnej za przestępstwa stypizo-
wane w rozdziale XX kodeksu karnego wymagają odniesienia się do treści 
art. 168 k.k., w którym ustawodawca przewidział karę pozbawienia wolności 
do lat 3 za czynienie przygotowania do przestępstw określonych w art. 163 
§ 1 k.k., art. 165 § 1 k.k., art. 166 § 1 k.k. oraz art. 167 § 1 k.k. Ponadto 
należy zwrócić uwagę na instytucje czynnego żalu. Z dobrodziejstwa klauzu-
li niekaralności korzystają sprawcy występków określonych w art. 164 k.k. 
i 167 k.k., jeżeli dobrowolnie uchylą grożące niebezpieczeństwo. Stosownie 
zaś do art. 169 § 2 i 3 k.k. sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie 
kary wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 163 § 1 lub 2 k.k., 
art. 165 § 1 lub 2 k.k. lub w art. 166 § 2 k.k., jeżeli sprawca dobrowolnie 
uchylił niebezpieczeństwo grożące życiu lub zdrowiu wielu osób. Natomiast 
wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 166 § 1 k.k. sąd może za-
stosować nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli sprawca przekazał statek 
lub kontrolę nad nim osobie uprawnionej. Kończąc, nadmienić należy, 
że ustawodawca wyodrębnia w kodeksie karnym grupę czynów zabronio-
nych określających odpowiedzialność za powodowanie zagrożenia dla bez-
pieczeństwa w komunikacji, która stanowi szczególną kategorię przepisów 
chroniących bezpieczeństwo powszechne. Jak podkreślono w uzasadnieniu 
rządowego projektu kodeksu karnego z 1997 r. 35, przestępstwa przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji wydzielono z rozdziału dotyczącego sprowa-
dzenia powszechnego niebezpieczeństwa z uwagi na celowość uregulowania 
całej materii bezpieczeństwa w komunikacji w jednym rozdziale, który musi 
obejmować w większości zdarzenia niebędące powszechnie niebezpiecznymi. 
Podstawowymi typami w tym rozdziale jest spowodowanie katastrofy i jej 
niebezpieczeństwa (art. 173 i 174 k.k.) oraz wypadku w ruchu lądowym, 
wodnym lub powietrznym (art. 177 k.k.). Nowy kodeks nie zawiera wpraw-
dzie defi nicji katastrofy ani wypadku, niemniej jednak wprowadza elementy, 

32  R.A. Stefański, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu 
[w:] tenże (red.), Kodeks karny…, wyd. cyt., s. 1026.

33  Zob. wyrok SN z 24 listopada 1983 r., sygn. RW 916/83, OSNKW 1984, 
nr 7–8, poz. 75.

34  K. Buchała [w:] I. Andrejew, L. Kubicki, J. Waszczyński (red.), System pra-
wa karnego. O przestępstwach w szczególności, t. 4, cz. 1, Wrocław 1985, s. 248.

35  Uzasadnienie rządowego projektu Kodeksu karnego 1997 r. [za:] R.G. Ha-
łas, Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji [w:] A. Grześko-
wiak (red.), Kodeks karny. Komentarz, Legalis, 1 lutego 2018 r.
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które pozwolą na rozgraniczenie tych zdarzeń w komunikacji od siebie przy 
uwzględnieniu orzecznictwa Sądu Najwyższego oraz określeń dotyczących 
wypadku, formułowanych przez międzynarodowe organizacje ruchu dro-
gowego. Wypadkiem zatem jest takie zdarzenie w ruchu, które pociągnęło 
za sobą śmierć człowieka lub naruszenie czynności narządu ciała albo roz-
strój zdrowia przynajmniej jednej osoby, nie licząc sprawcy, trwające dłużej 
niż 7 dni („lekki” wypadek). „Ciężkim” zaś jest wypadek drogowy, którego 
skutkiem jest śmierć osoby innej niż kierowca albo ciężki uszczerbek na jej 
zdrowiu określony w art 156 § 1 pkt 1 i 2 k.k. 

Podsumowanie

Prawo karne jest gałęzią prawa, która nie dotyczy jedynie wyodręb-
nionej kategorii stosunków społecznych, ale wkracza we wszystkie sfery 
życia, gdy istnieje zagrożenie dla określonego dobra prawnego. Z uwagi 
na specyfi czny środek, jakim posługuje się prawo karne, tj. sankcję w po-
staci kary represyjnej, ma to być ultima ratio 36, ponieważ prawodawca 
może odwoływać się do niego dopiero w przypadku, gdy zagrożenie dla 
dobra chronionego prawem nie może być wyeliminowane czy ograniczone 
przez instrumenty innych gałęzi prawa 37. Przepisy rozdziału XX kodek-
su karnego mają na celu przesunięcie ochrony mających fundamental-
ne znaczenie dóbr prawnych takich jak: życie i zdrowie człowieka oraz 
mienie, na wcześniejszy etap, charakteryzujący się wykreowaniem przez 
zachowanie sprawcy stanu niebezpieczeństwa grożącego takim wartoś-
ciom. Życie, zdrowie i mienie stanowią więc zasadniczy przedmiot ochrony 
przestępstw rozdziału XX kodeksu karnego. Poza tym dobrem objętym 
ochroną przez ustawodawcę jest prawidłowe funkcjonowanie pewnych 
mechanizmów społecznych. W ocenie Grzegorz Bogdana 38 bezpieczeństwo 
powszechne rozumieć należy jako stan, w którym wartościom tym nie 
zagraża bezprawna ingerencja. Przeprowadzona analiza pozwala niejako 
sumarycznie zaprezentować wszystkie formy tej bezprawnej ingerencji. 
Właściwą wydaje się konstatacja, że ustawodawca chroni bezpieczeństwo 
powszechne, które może być zagrożone poprzez: sprowadzenie zdarzeń wy-
mienionych w art. 163 § 1 k.k., które zagrażają życiu lub zdrowiu wielu 
osób albo mieniu w wielkich rozmiarach; sprowadzenie bezpośredniego 
niebezpieczeństwa takich zdarzeń (art. 164 k.k.); sprowadzenie niebez-
pieczeństwa dla życia lub zdrowia wielu osób albo dla mienia w wielkich 
rozmiarach ze skutkami wymienionymi w art. 165 § 1 k.k.; fi nansowanie 
przestępstw o charakterze terrorystycznym (art. 165a k.k.); przejmowanie 
kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym w sposób i ze skutkami 

36  J. Warylewski, Wstęp do nauki prawa karnego, Gdańsk 2002, s. 89.
37  L. Pawlak, Zakres i zasadność wykorzystania sankcji karnych w prawie 

pracy, „Państwo i Prawo” 2008, nr 7, s. 91; zob. L. Gardocki, Subsydiarność pra-
wa karnego oraz in dubio pro libertate — jako zasady kryminalizacji, „Państwo 
i Prawo” 1989, nr 12. 

38  G. Bogdan, Przestępstwa…, wyd. cyt., s. 369.
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określonymi w art. 166 k.k.;  umieszczanie na statku wodnym lub po-
wietrznym urządzeń lub substancji zagrażających bezpieczeństwu osób 
lub mieniu znacznej wartości,  jak również niszczenie, uszkadzanie lub 
czynienie niezdatnym do użytku urządzeń nawigacyjnych albo uniemożli-
wianie jego obsługi (art. 167 k.k.); uzbrajanie lub przysposabianie statku 
morskiego przeznaczonego do dokonania na morzu rabunku lub przyjmo-
wanie służby na takim statku (art. 170 k.k.); wyrabianie, przetwarzanie, 
gromadzenie, posiadanie, posługiwanie się lub handlowanie substancją 
lub przyrządem wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urządzeniem 
emitującym promienie jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją, 
bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom, które może spro-
wadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia 
w wielkich rozmiarach (art. 171 k.k.) oraz przeszkadzanie działaniu mają-
cemu na celu zapobieżenie niebezpieczeństwu dla życia lub zdrowia wielu 
osób albo mienia w wielkich rozmiarach (art. 172 k.k.). Istotną właści-
wością, którą charakteryzują się przepisy rozdziału XX kodeksu karnego, 
jest ich stabilność i względna niezmienność. Z perspektywy poszczegól-
nych jednostek, jak i całego społeczeństwa, jest to cecha niezwykle cenna. 
Stanowi ponadto doskonały przykład wzorcowej realizacji gwarancyjnej 
i ochronnej funkcji prawa karnego. 
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Summary: The subject of the article 
is the analysis of the Polish system of 
criminal legal protection of public safe-
ty. The author has made an analysis of 
the normative scope of criminal liability 
for acts typifi ed in Chapter XX of the 
Criminal Code. It also focuses on the 
system of penalties and penalties pro-
vided for by the legislator for the acts 
sought in Chapter XX of the Criminal 
Code. In addition, scientifi c considera-
tions are oriented on the scope of crimi-
nalization, i.e. on the statutory features  
of these crimes, and especially on the 
subject of protection.
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Streszczenie: Przedmiotem artykułu 
jest analiza polskiego systemu karno-
prawnej ochrony bezpieczeństwa po-
wszechnego. Autorka poddaje analizie 
normatywny zakres odpowiedzialności 
karnej za czyny stypizowane w roz-
dziale XX kodeksu karnego. Skupia 
się także na systemie kar i środków 
karnych przewidzianych przez usta-
wodawcę za czyny stypizowane w tym 
rozdziale. Ponadto dociekania nauko-
we zorientowane są na zakresie kry-
minalizacji, tj. na ustawowych zna-
mionach tych przestępstw, a zwłaszcza 
na przedmiocie ochrony. 


