
PRAWO KARNE MATERIALNE, ĆWICZENIA, gr. 2 i 3 SSP 
 
mgr Michał Sikora, Katedra Prawa Karnego Materialnego; Wydział Prawa, 
Administracji i Ekonomii; Uniwersytet Wrocławski; pok. 508 bud. A (V piętro), mail: 
m.sikora@prawo.uni.wroc.pl; konsultacje: poniedziałki 16:45 – 17:45 i czwartki 12:00 
– 13:00 

Harmonogram zajęć: 

I. 23 lutego 2015 r. 
a.  Wiadomości organizacyjne; 
b.  Powtórzenie materiału omówionego w pierwszym semestrze wraz z kazusami i 

ich omówieniem; 
c.  Konstrukcja gwaranta w prawie karnym; 
d.  Kontratypy powtórka w tym w szczególności: rodzaje i podziały kontratypów, 

kontratypy części szczególnej oraz kontratypy części ogólnej. 

II.        2 marca 2015 r. 
a. Wina oraz okoliczności ją wyłączające; 
b. Teorie winy oraz systematyka wiedzy o winie; 
c. Charakterystyka okoliczności wyłączających winę; 
d. Stan wyższej konieczności wyłączający winę – charakter prawny, różnice od 

SWK wyłączającego bezprawność oraz zasady rządzące stanem wyż. koniecz.; 
e. Niepoczytalności, poczytalność ograniczona oraz zawiniona niepoczytalności; 
f. Błędy oraz kazusy związane z błędami jako okolicznościami wył. winę. 

III. 9 marca 2015 r. 
a. Czyn ciągły – charakterystyka, zagadnienia problemowe, kazusy; 
b. Zbiegi przepisów, szczegółowe omówienie zbiegu właściwego oraz 

problematyki konsumpcji przy zbiegu niewłaściwym – kazusy; 
c. Zbieg przestępstw – przesłanki, wymiar kary łącznej – kazusy; 
d. Ciąg przestępstw – przesłanki, charakter prawny, kazusy; 
ewentualnie: 
e. Formy stadialne i postacie zjawiskowe; 
f. Formy stadialne ze szczególnym uwzględnieniem usiłowania – kazusy; 
g. Postacie zjawiskowe – sprawcze i nie sprawcze – kazusy. 

 
IV. 16 marca 2015 r. 
a. Nauka o karze – charakterystyka katalogu kar; 
b. Katalog kar – szczegółowe omówienie kary grzywny i ograniczenia wolności – 

kazusy; 
c. Katalog środków karnych – omówienie pozbawienia praw publicznych, zakazu 

wstępu na imprezę masową, zakazu prowadzenia pojazdów, obowiązku 
naprawienia szkody, przepadku – kazusy. 
 

V.      23 marca 2015 r. 
a. Dyrektywy wymiaru kary – ogólne i szczególne; dyrektywy ogólne – 

szczegółowe omówienie – kazusy; 

b. Nadzwyczajny wymiar kar: nadzwyczajne złagodzenie kary i nadzwyczajne 
obostrzenie kary – kazusy. Szczegółowa charakterystyka recydywy szczególnej 
oraz innych postaci nadzwyczajnego obostrzenia kary. 

VI. 30 marca 2015 r. 
a. Środki związane z poddaniem sprawcy próbie – charakterystyka; 
b. Warunkowe umorzenie postępowania – szczegółowe omówienie – kazusy; 
c. Warunkowe zawieszenie wykonania kary – omówienie – kazusy; 
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d. Warunkowe przedterminowe zwolnienie – omówienie – kazusy; 
e. Środki zabezpieczające – charakterystyka, zasady stosowania – kazusy. 

VII. 13 kwietnia 2015 r. 
Najważniejsze aspekty nowelizowanej ustawy karnej – omówienie wybranych 
instytucji a najważniejszych z punktu widzenia egzaminu oraz praktyki Wymiaru 
Sprawiedliwości, wskazanie zmian w zakresie instytucji związanych z karą, 
środków zabezpieczających, problemów prawa intertemporalnego, zbiegu 
przestępstw i inne [w zakresie wskazanym przez Prowadzącego na wykładzie]) 
 
VIII. 20 kwietnia 2015 r. 

KOLOKWIUM (zamiennie z datą 13 kwietnia 2015 r. w zależności od 
poczynionych z grupą ustaleń) 

IX. 27 kwietnia 2015 r. 
a. Część szczególna kodeksu karnego: przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 

przestępstwa przeciwko mieniu – charakterystyka wybranych przestępstw; 
b. Odpowiedzialność nieletnich – charakterystyka ustawy z dnia 26 października 

1982 r. „o postępowaniu w sprawach nieletnich” i specyfika w zakresie 
przypisywania odpowiedzialności oraz stosowania środków właściwych dla 
nieletnich; przykłady/kazusy/zagadnienia problemowe; przypomnienie 
zagadnień związanych ze statusem młodocianego oraz konsekwencji 
posiadania przez sprawcę przestępstwa tegoż statusu; 
 

X. 4 maja 2015 r. 
a. Zaliczenie ćwiczeń, pytania, kazusy, ew. uzupełnienie materiału o kwestie 

pominięte/wskazane przez Grupę, jako problemowe itp. 

LITERATURA: 
 

a. Podręczniki 
I. M. Bojarski (red.), J. Giezek, Z. Sienkiewicz, Prawo karne materialne. Część 

ogólna i szczególna, Wyd. 5 , Warszawa 2012 
II. W. Wróbel, A. Zoll, Polskie Prawo Karne. Część ogólna, Wydanie 2012, 

Kraków 2013 
III. A. Marek, Prawo karne, wyd. 10, Warszawa 2011 
IV. L. Gardocki, Prawo karne, wyd. 18, Warszawa 2013 
b. Orzecznictwo prowadzący podawał będzie na bieżąco: w trakcie i przed 

zajęciami oraz w drodze mailowej zainteresowanym uczestnikom zajęć. 
c. Komentarze dla poszerzenia wiedzy w wybranym zakresie (część ogólna): 

I. A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część ogólna, Tom I, Komentarz do art. 1 – 116, 
wyd. 4, Warszawa 2011 

II. J. Giezek (red.), Kodeks karny. Część ogólna. Komentarz., wyd. 2, Warszawa 
2012 
 

Inne: 
 

I. Na kolokwium obowiązuje stan prawny obowiązujący w dniu kolokwium oraz 
w części planowana na lipiec 2015 r. nowelizacja kodeksu karnego. 

II. Na ocenę końcową składa się kolokwium oraz ewentualnie dodatkowa 
aktywność wykazana przez studentów (kazusy, aktywność na zajęciach itp.). 
Każda nieobecność podlega zaliczeniu na konsultacjach. 

III. Zasady panujące na zajęciach oraz na kolokwium znane są Państwu w związku 
z ich podaniem na pierwszych zajęciach. Wymagane posiadanie na zajęciach 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553). 


