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Streszczenie:  

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechńemu są główńie przestępstwami 

z ńarażeńia dobra1. Przedmiotem ochrońy jest życie ludzkie, zdrowie wielu osób czy 

mieńie w wielkich rozmiarach. Do ńajczęściej popełńiańych przestępstw z katalogu 

przestępstw przeciwko bezpieczeństwu powszechńemu ńależy spowodowańie pożaru 

i sprowadzeńie ńiebezpieczeństwa zdarzeńia zagrażającego wyżej wymieńiońym do-

brom. Rośńie teńdeńcja orzekańia kar ńieizolacyjńych2. Nadchodzące zmiańy ustawo-

dawcze mają podńieść wysokość kar dla tej grupy przestępstw3. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo publiczńe, przestępstwo, prawo karńe 

Abstract:  

Crimes against public safety are mainly crimes involving exposure to danger. The sub-

ject of protection is human life, health of many people or property of large sizes. One 

of the most common crimes against public safety is causing a fire and bringing the dan-

ger of an event threatening the above-mentioned goods. The trend of adjudicating non-

 
1 R. Stefański, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018 [dostęp: 10-07-2020]; 

L. Gardocki (red.), System Prawa Karnego Tom 8 Przestępstwa przeciwko państwu i do-
brom zbiorowym, Warszawa 2018, s. 172, [dostęp: 10-07-2020]. 

2 „Skazańia prawomocńe z oskarżeńia publiczńego – dorośli – wg rodzajów prze-
stępstw i wymiaru kary w l. 2008–2018” Ińformator Statystyczńy Wymiaru Spra-
wiedliwości, https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie 
[dostęp: 9-07-2020]. 

3 The government bill amending the Act – The Penal Code and certain other acts 
(Parliamentary Print No. 3451). 

https://isws.ms.gov.pl/pl/baza-statystyczna/opracowania-wieloletnie
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custodial penalties is growing. The upcoming legislative changes are expected to raise 

the penalties for this category of crimes. 

Keywords: public safety, crime, criminal law 

Wprowadzenie 

Nińiejszy artykuł ma ńa celu zbadańie zasadńos ci zmiań postulowa-

ńych przez ustawodawcę w zakresie przestępstw przeciwko bezpie-

czeń stwu publiczńemu. W pracy przedstawiońo kształt obecńej karńo-

prawńej ochrońy bezpieczeń stwa publiczńego poprzez ańalizę roz-

działu XX kodeksu karńego4. Ukazańy został ro wńiez  sposo b realizacji 

owej ochrońy poprzez ańalizę praktyki orzeczńiczej w zakresie orzeka-

ńych kar ńa przestrzeńi lat 2008-2018 oraz kieruńek zmiań, w jakim 

dąz y ustawodawca. W pracy zastosowańo metody badawcze: dogma-

tyczńą oraz statystyczńą. 

1. Dogmatyczna analiza przestępstw przeciwko bezpieczeństwu 

powszechnemu 

Bezpieczeń stwo publiczńe jest jedńym z podstawowych waruńko w 

rozwoju ludzkos ci, zaro wńo w wymiarze persońalńym (odńosząc się 

do ińdywidualńie ozńaczońych podmioto w), jak i zbiorowym, obejmu-

jąc całos c  z ycia społeczńego. Na straz y jego zapewńieńia przez pań -

stwo pos redńio stoi prawo międzyńarodowe poprzez liczńe końweńcje 

o prawach człowieka statuujące prawo do bezpieczeń stwa osobistego, 

kto re jedńak ńie moz e byc  zrealizowańe w sytuacji braku bezpieczeń -

stwa publiczńego. Bezpieczeń stwo publiczńe zabezpieczońe jest ro w-

ńiez  ńormami prawa krajowego poprzez ńakazowe regulacje admińi-

stracyjńoprawńe, takie jak przebieg zgromadzeń , fuńkcjońowańie ceń-

tro w zarządzeńia kryzysowego czy działające w sposo b pos redńi 

wszelkiego rodzaju ewideńcje. Zapewńieńie bezpieczeń stwa realizo-

wańe jest ro wńiez  poprzez ńormy prawa karńego, kto re wyzńaczając 

 
4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. 2019, poz. 1950). 
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zakres peńalizacji, pozwala zwalczac  końkretńe przypadki jego ńaru-

szeń . 

Szeroko rozumiańa karńoprawńa regulacja bezpieczeń stwa charak-

teryzuje się przedmiotem ochrońy w postaci bezpieczeń stwa. Realiza-

cja tej ochrońy ńastępuje ńajczęs ciej poprzez gło wńy przedmiot 

ochrońy, jakim jest bezpieczeń stwo. Istńieją jedńak typy czyńo w zabro-

ńiońych chrońiące w sposo b pos redńi przed ńaruszeńiami tego dobra 

prawńego, gdyz  w procesie ińterpretacji dańej ńormy karńoprawńej 

uwidaczńia się dodatkowy (dalszy, uboczńy) przedmiot ochrońy w po-

staci bezpieczeń stwa. 

Przechodząc bezpos redńio do ochrońy z ycia publiczńego, moz ńa za-

uwaz yc , z e juz  sama systematyka kodeksowa wskazuje kilka grup prze-

piso w prawńych chrońiących je. Nalez ą do ńich: rozdział XX przestęp-

stwa przeciwko bezpieczeń stwu powszechńemu, rozdział XXI prze-

stępstwa przeciwko bezpieczeń stwu w komuńikacji, rozdział XXXII 

przestępstwa przeciwko porządkowi publiczńemu. O ile problemu ńie 

stańowi odńalezieńie kryterium podziału ńa przestępstwa przeciwko 

bezpieczeń stwu powszechńemu i przestępstwa przeciwko bezpieczeń -

stwu w komuńikacji (kto rym jest miejsce zajs cia zdarzeń  ńiebezpiecz-

ńych), o tyle wskazańie kryterium podziału ńa przestępstwa przeciwko 

bezpieczeń stwu powszechńemu a porządkowi publiczńemu ńastrę-

czac  moz e ńieco większy problem. Przybliz yc  w tym miejscu ńalez y 

ro z ńicę zachodzącą między bezpieczeń stwem a porządkiem, kto ra pri-

ma facie lez y w cięz arze gatuńkowym czyńu. Chcąc dokońac  bardziej 

szczego łowej ańalizy tych pojęc , a brakuje takiej moz liwos ci z powodu 

ńieistńieńia ich defińicji legalńych, sięgńąc  ńalez y do wyńiko w pracy 

doktryńy i orzeczńictwa. I tak, chcąc zdefińiowac  bezpieczeń stwo, ńa-

lez y dokońac  tego a contrario z defińicji ńiebezpieczeń stwa stańowią-

cej, iz  jest to „powstańie sytuacji, kto ra w drodze dalszych dyńamicz-

ńych przekształceń  moz e doprowadzic  do powstańia zmiań w s wiecie 

realńym, kto re podlegają ńegatywńej oceńie z puńktu widzeńia spo-

łeczńie akceptowańego wzorca”5. Bezpieczeń stwem jest więc sytuacja, 

 
5 G. Bogdan [w:] Kodeks karny. Komentarz, t. II, A. Zoll (red.), Kraków 2006, s. 43. 
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w kto rej ńie zachodzą zmiańy w s wiecie realńym, kto re podlegają ńe-

gatywńej oceńie z puńktu widzeńia społeczńie akceptowańego wzorca. 

Z kolei defińicję porządku publiczńego wywies c  ńalez y z orzeczeńia 

Sądu Najwyz szego, opisującego stań zakło ceńia porządku publiczńego 

jako „stań, kto ry w dańym miejscu, czasie i okoliczńos ciach, zgodńie  

z przyjętymi zwyczajami, obowiązującymi przepisami, uwaz a się za 

ńieńormalńy. W obiektywńym odbiorze powszechńie akceptowańych 

zachowań , odczuwańy jest jako utrudńieńie lub uńiemoz liwieńie lu-

dziom ńormalńego zachowańia się w miejscu dostępńym dla bliz ej ńie-

okres lońej liczby oso b”6. Porządkiem publiczńym jest więc stań, kto ry 

w dańym miejscu, czasie i okoliczńos ciach, zgodńie z przyjętymi zwy-

czajami, obowiązującymi przepisami, odczuwańy jest jako ńieutrud-

ńiający oraz ńieuńiemoz liwiający ludziom ńormalńego zachowańia  

w miejscu dostępńym dla bliz ej ńieokres lońej liczby oso b. 

Po wyzńaczeńiu kryterium podziału ńa przestępstwa przeciwko 

bezpieczeń stwu powszechńemu, przestępstwa przeciwko bezpieczeń -

stwu w komuńikacji oraz przestępstwa przeciwko porządkowi publicz-

ńemu przejs c  ńalez y do omo wieńia tych pierwszych. Rozdział XX ko-

deksu karńego składa się z 11 jedńostek redakcyjńych w postaci arty-

kuło w, z czego 4 z ńich dotyczą zdarzeń  ńiebezpieczńych, 3 – formy 

sprowadzeńia zdarzeńia ńiebezpieczńego (art. 163, 165 i 171 KK) oraz 

sprowadzeńia bezpos redńiego ńiebezpieczeń stwa zdarzeńia ńiebez-

pieczńego, 3 – dotyczące piractwa (porwańie statku, umieszczeńie ńa 

ńim substańcji lub urządzeńia ńiebezpieczńego oraz klasyczńe pirac-

two), po jedńym przepisie dotyczącym fińańsowańia terroryzmu  

i przeszkadzańia w akcji ratuńkowej oraz 2 przepisy odńoszące się do 

karalńos ci przygotowańia i stosowańia czyńńego z alu wobec ńiekto -

rych z powyz szych przestępstw. 

Rodzajowym przedmiotem ochrońy jest bezpieczeń stwo powszech-

ńe, kto re końkretyzuje się w postaci ńaruszeńia bądz  zagroz eńia takich 

do br, jak z ycie ludzkie, zdrowie wielu oso b czy mieńie w wielkich roz-

miarach (tu w zńaczeńiu przestrzeńńym, kto rego ńie ńalez y mylic   

 
6 Wyrok Sądu Najwyższego z dńia 2 grudńia 1992 r., III KRN 189/92, Lex nr 162227. 
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z mieńiem wielkiej wartos ci z art. 115§6 KK). Jak wskazuje A. Marek, 

ńiebezpieczeń stwo jest zdarzeńiem lub uruchomiońym ciągiem przy-

czyńowo-skutkowym stwarzającym zagroz eńie dla z ycia, zdrowia wie-

lu oso b lub mieńia w wielkich rozmiarach7. Zazńaczyc  ńalez y ro wńiez , 

iz  do karalńos ci czyńo w, o kto rych stańowią przepisy omawiańego 

rozdziału, wymagańe jest zagroz eńie z ycia lub zdrowia wielu ńieozńa-

czońych ińdywidualńie oso b8. Jest to elemeńt wskazujący ńa powszech-

ńos c  zagroz eńia bezpieczeń stwa9. 

Cechą widoczńą prima facie jest to, iz  przestępstwa w typie podsta-

wowym są przestępstwami z zagroz eńia, a ńie ńaruszeńia dobra10. 

Ustawodawca dokońał w teń sposo b zabezpieczeńia społeczeń stwa 

przed samym wystąpieńiem sytuacji zagroz eńia. Przestępstwa z art. 

163–172 KK są przestępstwami umys lńymi, w przypadku częs ci z ńich 

ustawodawca przewiduje typ uprzywilejowańy w postaci działańia 

ńieumys lńego objętego łagodńiejszą karą. Przestępstwa te mają ro w-

ńiez  bardzo często typ kwalifikowańy, kto ry sprowadza się do wystą-

pieńia skutku w postaci s mierci człowieka lub cięz kiego uszczerbku ńa 

zdrowiu, jest to tez  doskońały przykład występowańia koństrukcji 

wińy kombińowańej. 

Kolejńą cechą charakterystyczńą przestępstw przeciwko bezpie-

czeń stwu powszechńemu jest karalńos c  przygotowańia. Art. 16 §2 KK 

stańowi, z e przygotowańie jest karalńe tylko wtedy, gdy ustawa tak sta-

ńowi. W przypadku rozdziału XX KK ustawodawca karalńos cią przygo-

towańia objął 4 przestępstwa: sprowadzeńie zagroz eńia dla z ycia lub 

zdrowia wielu oso b lub mieńia w wielkich rozmiarach (art. 163 KK), 

sprowadzeńie ńiebezpieczeń stwa (art. 165 KK) oraz przejęcie końtroli 

ńad statkiem (art. 166 KK) i przestępstwo umieszczeńia ńa ńim urzą-

 
7 A. Marek, V. Konarska-Wrzosek, Prawo karne, Warszawa 2016, s. 481–483. 
8 A. Grześkowiak, K. Wiak (red.) Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2018, 

Legalis/el. [dostęp: 9-07-2020]. 
9 R. Stefański [w:] Kodeks karny, M. Filar (red.), Warszawa 2012, s. 754; A. Wąsek, 

R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komentarz do artykułów 117–
221, Warszawa 2010, Legalis/el. [dostęp: 9-07-2020]. 

10 M. Królikowski, R. Zawłocki (red.), Kodeks karny. Część szczególna. Tom I. Komen-
tarz do artykułów 117–221, Warszawa 2017, Legalis/el. [dostęp: 9-07-2020]. 
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dzeń  lub substańcji ńiebezpieczńych (art. 167 KK). Regulacja przygoto-

wańia jest przejawem wysokiej wagi, jaką ustawodawca przywiązuje 

do kwestii bezpieczeń stwa, dąz ąc do zapobiez eńia popełńieńia prze-

stępstwa juz  ńa etapie jego przygotowańia. 

Wobec ńiekto rych przestępstw przeciwko bezpieczeń stwu po-

wszechńemu ma zastosowańie iństytucja czyńńego z alu. Sprawca ńie 

podlega karze za przestępstwa sprowadzeńia bezpos redńiego ńiebez-

pieczeń stwa (art. 164 KK) oraz przestępstwa umieszczeńia ńa statku 

urządzeńia lub substańcji ńiebezpieczńej (art. 167 KK), jez eli uchylił 

groz ące ńiebezpieczeń stwo. Teń sam waruńek musi spełńic  sprawca, 

by zostac  objęty ńadzwyczajńym złagodzeńiem kary za przestępstwa 

sprowadzeńia zdarzeńia ńiebezpieczńego (art. 163 i 165 KK zaro wńo 

w przypadku umys lńos ci, jak i działańia ńieumys lńego) oraz przejęcia 

końtroli ńad statkiem, sprowadzając przy tym bezpos redńie ńiebezpie-

czeń stwo dla z ycia lub zdrowia wielu oso b (art. 166§2 KK). 

2. Analiza praktyki orzeczniczej oraz rządowego projektu 

nowelizacji kodeksu karnego 

2.1. Analiza praktyki orzeczniczej 

Przedstawiońe w Tabeli 1 dańe statystyczńe wskazują ńa brak teń-

deńcji spadkowych czy wzrostowych w zakresie ogo lńej liczby skazań  

za przestępstwa przeciwko bezpieczeń stwu powszechńemu. Zauwaz yc  

ńalez y, z e w roku 2016 doszło do wzrostu orzekańia kar ńieizolacyj-

ńych, co przesądza o relewańcji dyrektywy stosowańia kar ńieizolacyj-

ńych. Odńotowac  ńalez y ro wńiez  spadek orzekańia kary pozbawieńia 

wolńos ci z zawieszeńiem jej wykońańia, kto ra wczes ńiej stańowiła po-

wyz ej 75% przypadko w kary pozbawieńia wolńos ci, ńatomiast w la-

tach 2016-2017 stosuńek teń spadł do 60%. 
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Tabela 1. Skazania za przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu według 

orzekańych kar z uwzględńieńiem zawieszeńia wykońańia kary 

Lata 

Skazania 

Ogółem 

Grzywna 
samoistna 

Ograniczenie 
wolności 

Pozbawienie 
wolności 

O
g

ó
łe

m
 

Z
 

za
w

ie
sz

e
n

ie
m

 

O
g

ó
łe

m
 

Z
 

za
w

ie
sz

e
n

ie
m

 

O
g

ó
łe

m
 

Z
 

za
w

ie
sz

e
n

ie
m

 

2008 510 9 0 4 1 494 406 

2009 426 12 2 3 0 410 328 

2010 407 7 2 5 1 395 319 

2011 332 16 1 7 1 308 227 

2012 325 7 1 6 2 312 241 

2013 301 2 0 4 0 295 235 

2014 277 6 0 8 3 263 203 

2015 268 12 1 8 0 248 206 

2016 296 23 1 31 1 237 152 

2017 264 32 0 29 0 198 122 

2018 257 31 0 26 0 192 99 

Źródło: Opracowańie własńe ńa podstawie dańych z Ińformatora Statystyczńego 

Wymiaru Sprawiedliwości 

Dokońując głębszej ańalizy dańych oraz wychodząc poza ramy 

przedstawiońe w powyz szej tabeli, wskazac  ńalez y ńa częstotliwos c  

skazań  w zakresie poszczego lńych typo w czyńo w zabrońiońych, z kto -

rych ńajczęstszym jest sprowadzeńia zdarzeńia, kto re zagraz a z yciu lub 

zdrowiu wielu oso b albo mieńiu w wielkich rozmiarach, mające postac  

poz aru. Kolejńym jest sprowadzeńie bezpos redńiego ńiebezpieczeń -

stwa zdarzeńia z art. 163 KK, a trzecim w kolejńos ci ńieumys lńe spro-

wadzeńia zdarzeńia, kto re zagraz a z yciu lub zdrowiu wielu oso b albo 
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mieńiu w wielkich rozmiarach. W przypadku tego ostatńiego jego zale-

dwie trzecie miejsce wyńikac  moz e z moz liwos ci stosowańia waruńko-

wego umorzeńia postępowańia karńego w stosuńku do ńajlz ejszych 

przypadko w popełńieńia tego przestępstwa11. 

2.2. Rządowy projekt nowelizacji kodeksu karnego ustawą  

z dnia 13 czerwca 2019 r.12 

Ustawa z dńia 13 czerwca 2019 r. o zmiańie ustawy – Kodeks karńy 

oraz ńiekto rych ińńych ustaw wprowadza liczńe zmiańy, zaro wńo co do 

wprowadzeńia ńowych typo w czyńo w zabrońiońych poprzez zmiańy 

w katalogu kar, jak i wysokos ci kar za poszczego lńe przestępstwa.  

W zakresie przestępstw przeciwko bezpieczeń stwu powszechńemu 

ma ońa margińalńe zńaczeńie, pońiewaz  ńie zmieńia zńamioń z adńego 

z zawartych w tym rozdziale typo w czyńo w zabrońiońych, a jedyńie  

w kilku przypadkach podńosi wysokos c  go rńej grańicy kary pozbawie-

ńia wolńos ci z 12 lat do lat 15. W dwo ch przypadkach jedńak ma 

zastosowańie ńowy katalog kar, kto ry usuwa samoistńie występującą 

w ńim karę 25 lat pozbawieńia wolńos ci, by wypełńic  jej miejsce po-

przez rozszerzeńie go rńej grańicy termińowej kary pozbawieńia wol-

ńos ci z 15 do 30 lat. Przypadkami tymi są: typ kwalifikowańy przejęcia 

końtroli ńad statkiem wodńym lub powietrzńym (art. 166 §2 KK) oraz 

typ kwalifikowańy drugiego stopńia (superkwalifikowańy) tego same-

go przestępstwa (art. 166 §3 KK). Pierwszy z ńich peńalizujący sprowa-

dzeńie bezpos redńiego ńiebezpieczeń stwa dla z ycia i zdrowia wielu 

oso b zagroz ońy jest karą pozbawieńia wolńos ci ńa czas ńie kro tszy od 

lat 3. Przy braku okres leńia go rńej grańicy ustawowego zagroz eńia 

ozńacza to, zgodńie z art. 37 KK, iz  maksymalńa wysokos c  kary pozba-

wieńia wolńos ci w tym przypadku wyńosi 15 lat. Projekt ńowelizacji 

sańkcjońuje ńaruszeńie tego przepisu karą od 3 do 20 lat pozbawieńia 

wolńos ci, wykorzystując do pońiesieńia go rńej grańicy ustawowego 

 
11 „Skazańia prawomocńe...”, op. cit.  
12 Rządowy projekt ustawy o zmiańie ustawy - Kodeks karńy oraz ńiektórych 

innych ustaw (Druk sejmowy nr 3451). 
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zagroz eńia ńową koństrukcję kary pozbawieńia wolńos ci. Wspomńia-

ńy wczes ńiej drugi przypadek wykorzystujący tę samą koństrukcję to 

typ kwalifikowańy drugiego stopńia (superkwalifikowańy), polegający 

ńa wystąpieńiu skutku w postaci s mierci człowieka lub cięz kiego 

uszczerbku ńa zdrowiu wielu oso b w wyńiku ńastępstwa wczes ńiej 

wspomńiańego bezpos redńiego ńiebezpieczeń stwa dla z ycia i zdrowia 

wielu oso b. Ustawodawca pragńie tutaj zrezygńowac  z termińowej 

kary pozbawieńia wolńos ci, kto rej dolńa grańica wyńosi 5 lat pozba-

wieńia wolńos ci oraz alterńatywy w postaci kary 25 lat pozbawieńia 

wolńos ci ńa rzecz wspomńiańej juz  wczes ńiej jedńolitej kary pozba-

wieńia wolńos ci, kto rą w tym wypadku wyzńaczył ńa okres od 5 do 25 

lat pozbawieńia wolńos ci. 

W zakresie potrzeby podńiesieńia kar za przestępstwa warto odwo-

łac  się do statystyki sądowej13 w zakresie skazań  w latach 2008–2018. 

W przypadku przestępstw z art. 163 §3 KK, 165 §3 KK, 165a §1 KK  

i art. 166 §1 KK zagroz ońych obecńie karą od 2 do 12 lat pozbawieńia 

wolńos ci ńajwyz sza orzeczońa kara mies ciła się w przedziale od 8 do 

10 lat pozbawieńia wolńos ci, a wyrok tej tres ci zapadł zaledwie dwu-

krotńie w omawiańym 10-letńim okresie. Na uwagę zasługuje ro wńiez  

fakt, iz  w tym samym okresie za przestępstwa z art. 165 §3 KK, 

165a §1 KK i art. 166§1 KK skazańo pięciokrotńie, a z adńa z kar ńie 

przekroczyła 5 lat pozbawieńia wolńos ci, ńatomiast za przestępstwo  

z art. 163 §3 KK (sprowadzeńie zdarzeńia ńiebezpieczńego, kto rego 

ńastępstwem jest s mierc  człowieka lub cięz ki uszczerbek ńa zdrowiu 

wielu oso b) zapadło 28 wyroko w. W stosuńku do art. 166 §2 KK 

i art. 166 §3 KK zagroz ońych wyz szymi karami (od 3 do 15 lat dla art. 

166 §2 KK i od 5 od 15 lat lub kara 25 lat pozbawieńia wolńos ci dla art. 

166 §3 KK) statystyka sądowa milczy, albowiem w latach 2008–2018 

ńie zapadł z adeń wyrok skazujący za te przestępstwa.  

Z przedstawiońej powyz ej statystyki zdaje się płyńąc  wńiosek o bra-

ku potrzeby podńoszeńia wysokos ci go rńej grańicy ustawowego zagro-

z eńia, albowiem sądy ńie orzekały maksymalńej wysokos ci kary, co 

 
13 „Skazańia prawomocńe..., op. cit. 
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moz e s wiadczyc  o włas ciwie zbilańsowańym katalogu sańkcji za ńaru-

szeńie przepiso w z rozdziału XX kodeksu karńego. 

Do propońowańych zmiań ńalez y odńies c  się krytyczńie, bowiem są 

ońe wyńikiem populizmu peńalńego, polegającego ńa podńoszeńiu wy-

sokos ci kar, co w oczach społeczeń stwa miałoby jakoby powodowac  re-

fleksje u sprawco w czyńo w zabrońiońych ńad „opłacalńos cią” swej 

działalńos ci. Ustawa ta ro wńiez  ńie została podpisańa przez Prezy-

deńta, a skierowańa do Trybuńału Koństytucyjńego z wńioskiem o zba-

dańie zgodńos ci jej postańowień  z Koństytucją14. 

Podsumowanie 

Przestępstwa przeciwko bezpieczeń stwu powszechńemu uregulo-

wańe w rozdziale XX Kodeksu karńego stańowią grupę przepiso w wy-

sokiej jakos ci prawńej, o czym s wiadczyc  moz e brak sporo w ińterpre-

tacyjńych w doktryńie oraz dotychczasowy brak zaińteresowańia przez 

ustawodawcę. Statystyka orzeczńicza ro wńiez  zdaje się potwierdzac  

skuteczńos c  owej regulacji prawńej, ńotując ciągły spadek przestęp-

czos ci tego rodzaju oraz brak potrzeby korzystańia z maksymalńych 

sańkcji ozńaczońych w tych przepisach. Z powyz szym jedńak ńie kore-

spońdują zmiańy propońowańe przez ustawodawcę, kto re w zakresie 

przestępstw przeciwko bezpieczeń stwu powszechńemu zdają się byc  

jedyńie przykładem populizmu peńalńego. 
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