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Wykaz skrótów

ets – Europejski Trybunał Sprawiedliwości
k.c. – Kodeks cywilny
k.k. – Kodeks karny
k.k.s. – Kodeks karny skarbowy
k.k.w. – Kodeks karny wykonawczy
k.p.c. – Kodeks postępowania cywilnego
k.p.k. – Kodeks postępowania karnego
k.w. – Kodeks wykroczeń
osA – „Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych”
osnkw – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa
p.u.s.p. – ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych
sA – Sąd Apelacyjny
sn – Sąd Najwyższy
tk – Trybunał Konstytucyjny
u.ś.k. – ustawa o świadku koronnym

Wykaz źródeł

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 2 kwietnia 1997  r. (Dz.U. 
z 1997 r., Nr 78 poz. 483)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1740 ze zm.)

Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w admini-
stracji (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.)

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 372 ze zm.) 

Ustawa z  dnia 20 maja 1971  r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z  2021 r. 
poz. 2008 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach karnych (t.j. Dz.U. z 1983 r., 
Nr 49, poz. 223 ze zm.)

Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz. 1651 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 75 
ze zm.)
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Ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1914 
ze zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1062)

Ustawa z  dnia 5 grudnia 1996  r. o  zawodach lekarza i  lekarza dentysty  
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 790 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2345 )
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. 

z 2021 r. poz. 534 ze zm.)
Ustawa z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1197)
Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa (t.j. Dz.U. z 2021 r.  
poz. 396 ze zm.)

Ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 408 ze zm.)

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych  
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2072 ze zm.)

Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbio-
rowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz.U. z 2020 r. poz. 358)

Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną  
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.)

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 576 ze zm.)

Ustawa z dnia 15 czerwca 2007 r. o licencji doradcy restrukturyzacyjnego 
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 242 ze zm.)

Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pa-
cjenta (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 849 ze zm.)

Ustawa z  dnia 20 marca 2009  r. o  bezpieczeństwie imprez masowych  
(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2171 ze zm.)

Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1041 ze zm.)

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzone-
go i świadka (Dz.U. z 2015 r. poz. 21)

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz. 2050)
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Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieod-
płatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej  (t.j. Dz.U.  
z 2021 r. poz. 945)

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (t.j. Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1904  ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r. w spra-
wie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu Państwa w postę-
powaniu karnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 663)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2013 r. w spra-
wie określenia stawek wynagrodzenia biegłych, taryf zryczałtowanych 
oraz sposobu dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opi-
nii w postępowaniu karnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2049) 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 września 2015 r. w spra-
wie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz 
organów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed są-
dem pierwszej instancji w sprawach, w których prowadzono dochodze-
nie, jak również zakresu spraw zleconych tym organom (t.j. Dz.U. 2018 r. 
poz. 522)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. 
w sprawie opłat za czynności adwokackie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w spra-
wie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzyw-
dzonego w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1619)

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 września 2020 r. w spra-
wie określenia wzoru pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach świad-
ka w postępowaniu karnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 1620)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2018 r., sygn. akt K 9/17 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 1387)

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 sierpnia 2020 r., sygn. akt 
K 46/15 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1458)
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Wstęp

Z nieskrywaną dumą i radością oddajemy w ręce czytelników zaktualizowa-
ną książkę Last Minute. Proces karny. Jest to już czternaste wydanie w ciągu 
ubiegłych ośmiu lat, a docierające do nas sygnały świadczą o tym, że publi-
kacja cieszy się ogromną popularnością. W Last Minute staramy się w sposób 
skondensowany i przystępny przedstawić specyfikę postępowania karnego. 
Tabele, wykresy oraz wzory orzeczeń pozwalają na łatwiejsze przyswojenie 
wiedzy z zakresu procesu karnego.

W książce uwzględniono najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz 
zmiany wprowadzone przez ustawę z dnia z dnia 17 grudnia 2021 r. która we-
szła w życie w dniu 12 stycznia 2022 r. (Dz. U. z 2021 r., poz. 2447).

Autor
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dziAł 

 
I.

Przepisy wstępne 
Kodeksu postępowania 
karnego 
(art. 1–23 k.p.k.)

Kodeks postępowania karnego jest aktem prawnym regulującym działania 
uczestników procesu karnego, którego celem jest rozstrzygnięcie, czy naru-
szono prawo karne materialne. Przepisy dotyczące prawa karnego, w tym 
procesu karnego, zapisano w Konstytucji. Fundamentalne znaczenie ma 
art. 45 ust. 1, zgodnie z którym każdy ma prawo do sprawiedliwego i jaw-
nego rozpatrzenia swej sprawy – bez nieuzasadnionej zwłoki – przez wła-
ściwy, niezależny, bezstronny i niezawisły sąd. Sądom i Trybunałom po-
święcono Rozdział VIII Konstytucji. Z przepisów w nim zawartych wynika 
m.in., że postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne, a ustrój 
i właściwość sądów oraz postępowanie przed sądami określają odpowied‑
nie ustawy (art. 176 ust. 1 i 2).

rozdziAł 

 
I.

Zasady i cele  
postępowania karnego

Zgodnie z Kodeksem postępowania karnego postępowanie karne w sprawach 
należących do właściwości sądów toczy się według przepisów Kodeksu postę-
powania karnego. [art. 1 k.p.k.] Rozstrzygnięcie o odpowiedzialności karnej 
za popełnienie przestępstwa nie może więc nastąpić w innym postępowaniu.

Ukaranie za kolizję drogową (wykroczenie z art. 86 § 1 k.w.) nie 
pozwala na stwierdzenie, że sprawca ponosi odpowiedzialność karną 
za wypadek drogowy z obrażeniami (przestępstwo z art. 177 § 1 k.k.).

diAgrAm
przedmiot  

procesu, pod-
stawa odpowie-

dzialności
KPK D/A8
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zasada i cel treść

prawo do sądu każdy ma prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy 
bez nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy, niezależny, bezstronny 
i niezawisły sąd (art. 45 ust. 1 kONstytucji)

trafna reakcja 
karna (zasada 
sprawiedliwości)

sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzial-
ności karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności

Doktryna wskazuje, że z zasady sprawiedliwości można wysunąć 
następujące założenia:
• nikt niewinny nie powinien ponieść odpowiedzialności
• nikt winny nie powinien ponieść odpowiedzialności większej, niż 

na to zasłużył
• nikt winny nie powinien ujść odpowiedzialności
• nikt winny nie powinien ponieść odpowiedzialności mniejszej niż 

na to zasłużył
(za: M. Cieślak, Polska procedura karna. Podstawowe założenia teore-
tyczne, Warszawa 1984)

realizacja prawa 
karnego material‑
nego – zwalczanie   
przestępczości, 
funkcja prewencyj‑
na i wychowawcza

trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz 
ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa 
w taki sposób, aby osiągnięte zostały zadania postępowania karne-
go nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobieganiu 
im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia spo-
łecznego (art. 2 § 1 pkt 2 k.p.k.); sygnalizacja uchybień w dzia-
łaniu instytucji (art. 19 k.p.k.) oraz pełnomocnika (art. 20 k.p.k.), in-
formowanie o postępowaniu karnym innych organów (art. 21 k.p.k.), 
zapobieganie demoralizacji nieletnich (art. 23 k.p.k.)

ochrona interesów 
pokrzywdzonego

uwzględnienie prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego przy 
jednoczesnym poszanowaniu jego godności (art. 2 § 1 pkt 3 k.p.k.)

szybkość 
postępowania

rozstrzygnięcie sprawy powinno nastąpić w rozsądnym terminie 
(art. 2 § 1 pkt 4 k.p.k., art. 45 ust. 1 Konstytucji)

udział czynnika 
społecznego    

w granicach określonych w ustawie postępowanie karne odbywa się 
z udziałem czynnika społecznego (art. 3 k.p.k.), art. 182 Konstytu-
cji rp), tj. z udziałem sędziów niezawodowych – ławników 
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zasada i cel treść

prawda materalna • podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe 
ustalenia faktyczne (art. 2 § 2 k.p.k.)

• w orzecznictwie wskazuje się, że:
„Przez prawdziwe ustalenie faktyczne rozumie się ustalenie, które 
zostało udowodnione. Udowodnienie zachodzi wówczas, gdy 
w świetle przeprowadzonych dowodów fakt przeciwny dowodzo-
nemu jest niemożliwy lub wysoce nieprawdopodobny.” (wyrok sA 
w Gdańsku z dnia 30 grudnia 2010 r., sygn. akt II Aka 280/10, opubl.  
kzs 2011/9/86)

obiektywizm

organy prowadzące postępowanie karne są zobowiązane badać oraz 
uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść, jak 
i na niekorzyść oskarżonego (art. 4 k.p.k.)

in dubio pro reo • niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść 
oskarżonego

• należy dążyć do wyjaśnienia wszystkich istotnych okoliczności spra-
wy, a dopiero w razie niemożności usunięcia istniejących wątpliwo-
ści – rozstrzygnąć je na korzyść oskarżonego; w toku postępowania 
sąd de facto zastępuje zarówno obrońcę, jak i oskarżyciela 

domniemanie 
niewinności

oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie 
zosta nie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem 
(art. 5 § 1 k.p.k.), (art. 42 ust. 3 kONstytucji)

prawo do obrony oskarżonemu przysługuje prawo do obrony, w tym prawo do korzy-
stania z pomocy obrońcy, o czym należy go pouczyć (art. 6 k.p.k.), 
(art. 42 ust. 2 Konstytucji)

swobodna ocena 
dowodów

organy postępowania kształtują swe przekonanie na podstawie 
wszystkich przeprowadzonych dowodów ocenianych swobodnie 
z uwzględnieniem zasad prawidłowego rozumowania oraz wskazań 
wiedzy i doświadczenia życiowego (art. 7 k.p.k.)

samodzielność ju‑
rysdykcyjna sądu 
karnego

sąd karny rozstrzyga samodzielnie zagadnienia faktyczne i praw-
ne oraz nie jest związany rozstrzygnięciem innego sądu lub orga-
nu (art. 8 § 1 k.p.k.), jednak prawomocne rozstrzygnięcia sądu 
kształtujące prawo lub stosunek prawny są wiążące (art. 8 § 2 k.p.k)

działanie z urzę‑
du (zasada 
oficjalności)

organy procesowe prowadzą postępowanie i dokonują czynności 
z urzędu, chyba że ustawa uzależnia je od wniosku określonej osoby, 
instytucji lub organu albo od zezwolenia władzy (art. 9 § 1 k.p.k.)

diAgrAm
zasada do-

mniemania 
niewinności

KPK D/39.
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legalizm       organ powołany do ścigania przestępstw jest obowiązany do wszczę-
cia i przeprowadzenia postępowania przygotowawczego, a oskarżyciel 
publiczny także do wniesienia i popierania oskarżenia – o czyn ściga-
ny z urzędu (art. 10 § 1 k.p.k.)

Uwaga! Przeciwieństwem zasady legalizmu jest zasada oportunizmu, 
której przykładem w Kodeksie postępowania karnego jest umorzenie 
 absorpcyjne (art. 11 k.p.k.), zob. s. 18.

skargowość • wszczęcie postępowania sądowego następuje na żądanie 
uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnionego pod-
miotu (art. 14 § 1 k.p.k.)

• oskarżyciel publiczny może cofnąć akt oskarżenia do cza-
su rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej rozpra-
wie głównej

• w toku przewodu sądowego przed sądem I instancji cof-
nięcie aktu oskarżenia dopuszczalne jest jedynie za zgodą 
oskarżonego

• ponowne wniesienie aktu oskarżenia przeciwko tej samej 
osobie o ten sam czyn jest niedopuszczalne (art. 14 § 2 k.p.k.)

jawność (wewnętrz‑
na – dla stron po‑
stępowania – i ze‑
wnętrzna – dla osób 
postronnych)

 „(...) każdy ma prawo do (…) jawnego rozpatrzenia jego sprawy,  
a wyłączenie jawności rozprawy może nastąpić ze względu  
na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz 
ze względu na ochronę życia prywatnego stron lub inny ważny inte-
res prywatny. Wyrok ogłaszany jest publicznie.” (art. 45 Konstytucji, 
art. 355 k.p.k. –  publiczność rozprawy)

lojalność procesowa obowiązek pouczania uczestników postępowania o ciążących prawach 
i obowiązkach przez organ postępowania – brak takiego pouczenia 
lub mylne pouczenie nie może wywoływać ujemnych skutków pro-
cesowych dla uczestnika postępowania lub innej osoby, której to do-
tyczy (art. 16 § 1 k.p.k.); w obecnym stanie prawnym szczególny 
nacisk położono na prawidłowe pouczenia o prawach i obowiązkach 
pokrzywdzonych, oskarżonych oraz osób tymczasowo aresztowanych

ustność rozprawa odbywa się ustnie (art. 365 k.p.k.)

diAgrAm
zasada skargo-
wości: tożsamość 
czynu i brak skar-
gi uprawnionego 

oskarżyciela
KPK D/A22.
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rozdziAł 

 
II.

Umorzenie absorpcyjne   
[art. 11 k.p.k.]

Postępowanie w sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia wolno‑
ści do lat 5 można umorzyć, jeżeli orzeczenie kary wobec oskarżonego by-
łoby niecelowe ze względu na rodzaj i wysokość kary prawomocnie orzeczo-
nej za inne przestępstwo, a interes pokrzywdzonego temu się nie sprzeciwia. 

przykład: Jeżeli sprawca odbywa karę 25 lat pozbawienia wolności za zabójstwo, nie-
celowe jest postępowanie karne przeciwko niemu w sprawie o sfałszowanie 
podpisu z art. 270 § 1 k.k.

Jeżeli kara za inne przestępstwo nie została prawomocnie orzeczona, po-
stępowanie można zawiesić. Zawieszone postępowanie należy umorzyć 
albo podjąć przed upływem 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia 
w sprawie o inne przestępstwo, z powodu którego zawieszono postępowanie. 

rozdziAł 

 
III.

Umorzenie  
kompensacyjne

Od 1 lipca 2015 r. do 14 kwietnia 2016 r. obowiązywała instytucja tzw. umo-
rzenia kompensacyjnego. Przy drobnych przestępstwach (np. z art. 278 
§ 1 k.k. i art. 157 § 1 k.k.) w razie naprawienia szkody przez sprawcę bądź 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, pokrzywdzony mógł złożyć wnio-
sek o umorzenie postępowania przeciwko sprawcy. Postępowanie umarzał 
prokurator lub sąd, o ile wniosek złożono przed rozpoczęciem przewodu 
sądowego.

wzNOwieNie absOrpcyjNie umOrzONegO pOstępOwaNia

uchylenie prawomocnego wyroku, z po-
wodu którego zostało ono umorzone

istotna zmiana treści prawomocnego  wyroku, 
z powodu którego zostało ono umorzone
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rozdziAł 

 
IV.

Inicjowanie postępowania  
karnego

Postępowanie karne może toczyć się w trybie z: 
• oskarżenia publicznego, tj. z urzędu (art. 9 § 1 k.p.k.);
• oskarżenia prywatnego, tj. akt oskarżenia składa oskarżyciel prywatny  

(art. 59 § 1 k.p.k.).

pOstępOwaNie karNe w trybie 
z OskarżeNia publiczNegO  

(z urzędu; art. 9 § 1 k.p.k.)

warunkowe

uwarunkowane uzyskaniem 
zezwolenia 

np. przy korzystaniu przez 
sędziego z immunitetu 

(art. 13 k.p.k.)

uwarunkowane 
złożeniem wniosku

skarga subsydiarna oskarżyciela 
posiłkowego 

(art. 55 § 1 k.p.k.)
subsydiarny akt oskarżenia 

w sprawie o czyn ścigany z oskar-
żenia publicznego składa oskar-

życiel posiłkowy, a nie oskarżyciel 
publiczny

bezwarunkowe 
(większość przestępstw, np. zabójstwo 

z (art. 148 § 1 k.k.)

przez pokrzywdzo-
nego (np. art. 190 
§ 1 i 2 k.k. – groźby 
karalne)

przez organ 
opieki społecznej  
(np. art. 209 
§ 1, 1a i 2 k.k. – 
niealimentacja)

względnie wniosko‑
we – niektóre katego-
rie sprawców są ściga-
ne na wniosek, np. ze 
względu na pokrewień-
stwo (np. art. 278 § 1  
i 4 k.k. – kradzież  na 
szkodę najbliższego)

bezwzględni e wnio‑
skowe –  ściganie na-
stępuje  na wnio-
sek bez względu na 
sprawcę  przestępstwa 
(np. art. 190a § 1  
i 4 k.k. – stalking)

diAgrAm
tryby ścigania 

karnego
KPK D/A9.




