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Streszczenie: Artykuł ma za zadanie ukazać, poprzez metodę obser-
wacyjną, jak państwo Rzeczpospolita Polska funkcjonuje we współcze-
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oraz ukazuje generalizację przedmiotowego problemu badawczego. Ce-
lem artykułu jest przedstawienie, a następnie poddanie pod rozważanie 
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Wstęp

Celem niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie, jak stanowiący prawo 
Rzeczypospolitej Polskiej, poprzez swoje działania prawno-twórcze, działają 
dla bezpieczeństwa obywateli swojego kraju. Ukazanie tych legislacyjnych 
postępowań pozwoli ukazać, jak rozwija się kraj oraz stanowione w nim pra-
wo. Głównym przedmiotem działań konstytuowania prawa przez władze pol-
skie jest szeroko rozumiane prawo karne materialne oraz procesowe, zawarte  
w ustawach Kodeks karny2 oraz Kodeks postępowania karnego3, których aktuali-
zowanie winno być przeprowadzane paralelnie z zachodzącymi we współcze-
snym świecie zmianami. 

Populizm penalny, jako szeroko pojęte zjawisko zmaterializowania woli 
suwerennego narodu, ma stanowić więc swego rodzaju klucz do drzwi każ-
dego obywatela, który dostrzegając wprowadzane przez kreatorów regulacji 
prawnych zmiany dostrzeże, że postulowane przez społeczeństwo zapewnienie 
poczucia sprawiedliwości jest kluczowym działaniem podejmowanym przez 
rządzących działań. W rzeczywistości jest to jednak dużo bardziej problema-
tyczne zjawisko. 

Populizm penalny  
jako czynnik relacji  
pomiędzy społeczeństwem a legislatywą

Szeroko rozumiane prawo karne, zawarte głównie w ustawie Kodeks 
karny4, stanowi fundamentalną gałąź prawa w państwie polskim. Określa 
strukturę i formy przestępstw wskazując, jak należy zastosować je w praktyce, 
aby „sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności 
karnej, a osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności”. Definicja ta, 
którą posługuje się ustawa Kodeks postępowania karnego w art. 2 § 1 ukazuje, 
jak niebagatelne znaczenie w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości ma 
wpływ szczegółowych analiz oraz badań prawników, psychologów, socjolo-
gów prawa oraz kryminologów. Rozwój technologiczny i socjologiczny świata 
wymusza pośrednio ciągłą modyfikację regulacji prawnych oraz kreowania 
nowych przepisów, które muszą spełniać wiele wymogów, w tym paralelno-
ści do współczesnych czasów. Stanowiący prawo bardzo często jednak nie są 

2  Ustawa Kodeks Karny (Dz.U. 1997 nr 88poz. 553 z późn. zm.).
3  Ustawa Kodeks Postępowania Karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555 z późn. zm.).
4 Ustawa Kodeks Karny ... op. cit.
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niezawiśli względem społeczeństwa, które wywiera ogromny wpływ, a nawet 
presję na politykach. Konstytuowanie przepisów opiera się więc na analizie 
zmian zachodzących w otoczeniu oraz reakcji pewnych, określonych grup 
społecznych. Skupianie działania rządzących na społeczeństwie może powo-
dować, że stanowiący prawo przy konstytuowaniu określonych, powiązanych 
głównie z bezpieczeństwem obywateli przepisach prawa, może stać się for-
mą manipulowania określonymi grupami ludzi. Konsekwencją tych działań 
może stać się procedura manipulacji nawet całym społeczeństwem. Czynności 
te mogą mieć srogie konsekwencje odnośnie relacji pomiędzy obywatelami  
a sprawującymi władzę i tworzącymi przepisy. Populizm penalny staje się 
zatem swego rodzaju „wymuszaczem” społecznym na stanowiących prawa, 
którzy poprzez konstytuowanie wnikliwych, zgodnych z wolą społeczeństwa 
decyzji muszą utracić swoją całkowitą niezależność, poddając się procesowi 
przenikania opinii społecznej i utożsamiania jej jako własnej. Kolosalne zna-
czenie ma również fakt, że liczne kraje, w tym również państwo polskie, nie są 
zbudowane na jednorodności funkcjonujących w nich społeczeństw. W skład 
każdego państwa należy wliczyć liczne grupy etniczne, religijne, kulturowe 
oraz te, które wyznają inne wartości i interesy niż pozostałe. Rzeczą niemożli-
wą do spełnienia jest więc spełnienie wszystkich, założonych przez każdą grupę 
społeczną interesów, które są zawierane w licznych przepisach prawa, między 
innymi w ustawach penalnych. Model ten, zwany potocznie konfliktowym, 
powoduje, że społeczeństwa wewnątrz siebie muszą iść na liczne ustępstwa. 
Stanowiący prawo dokonuje wtedy licznych, wnikliwych analiz, które mają za 
zadanie próbę spełnienia jak największych, możliwych do realizacji działań na 
gruncie legislacyjnym. Nasuwać się może tu pytanie: Czy politycy podejmu-
ją się działań skutkowych populizmu penalnego umyślnie? Stanowiący prawa,  
w tym głównie regulacje penalne w ustawach: Kodeks karny, Kodeks wykroczeń, 
a nawet Kodeks postępowania karnego, podejmują się licznych modyfikacji dla 
wspólnego dobra, wykorzystując często znajomość takich pojęć, jak panika 
moralna społeczeństwa oraz populizm penalny. Wykorzystywanie owych defi-
nicji może stanowić przejaw istotnej ingerencji społeczeństwa, która oddziału-
je na podejmowanie działań przez legislatywę, lecz stanowiący prawa sami od 
siebie mogą wykorzystywać określone działania w celu manipulacji opinią pu-
bliczną. Populizm penalny jako szeroko pojęte zjawisko, występujące w wielu 
państwach prawa, ma więc niebywałe znaczenie jako ważny czynnik relacyjny, 
łączący społeczeństwo ze stanowiącymi przepisy prawa. 
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Populizm penalny  
a dyrektywy prewencji indywidualnej 

Populizm penalny, jako zjawisko relacyjne pomiędzy społeczeństwem 
a sprawującymi prawo, wyłonił się w latach dziewięćdziesiątych XX wieku. 
Jest więc to fenomen, który liczy dopiero trzy dekady swojego „nazwanego” 
funkcjonowania. Aby zinterpretować objawy populizmu penalnego prawni-
cy, w tym głównie karniści i kryminolodzy, muszą cofnąć się w czasie do 
uprzednich regulacji legislacyjnych. Wartymi podkreślenia są tu przepi-
sy Kodeksu karnego z 1932 r.5. W artykule 54. ustawodawca określił, że to 
tylko i wyłącznie sąd, według swego uznania, zwraca uwagę na pobudki 
sprawcy do popełnienia zarzucanego czynu, stosunek do pokrzywdzonego, 
sposób działania, a także rozwój umysłowy sprawcy i jego charakter. Prze-
pis ten funkcjonuje po dziś dzień w trochę zmienionej postaci, zachowując 
wciąż swoje pierwotne, niebagatelne znaczenie, określając prymat prewencji 
indywidualnej. Dogłębna analiza owych dyrektyw ma wpływ na wytyczne 
odnośnie dostosowania wyboru względem środków reakcji prawnokarnej, 
która finalnie prowadzi do określenia orzeczonej kary. Istotnymi zmianami,  
na gruncie tego przepisu, jest zastąpienie słowa „pobudka” określeniem „mo-
tyw”. Taka regulacja funkcjonuje aż po dzień dzisiejszy w postaci art. 54 k.k. 
Polityka penalna, w której skład wlicza się populizm penalny, może wymuszać 
liczne zmiany oraz modyfikacje, stając się nie tyle populizmem z zakresu pra-
wa karnego materialnego i procesowego, może dokonywać o wiele większej sy-
multanicznej generalizacji do zjawiska populizmu politycznego6. Takie działa-
nia mogą stanowić ogromny konflikt pomiędzy funkcjonującymi w obrocie 
prawnym regulacjami legislacyjnymi, a pojawiającymi się zjawiskami „populi-
stycznymi”, w zakresie szeroko rozumianego prawa karno-materialnego.

Populizm penalny, a projekty nowelizacji ustaw

Najskuteczniejszą metodą analizy badań nad zjawiskiem populizmu 
penalnego jest metoda obserwacyjna tego, co jest zmaterializowaniem me-
rytorycznych założeń działań „populistycznych”. Takie działania dotyczą 
przede wszystkim noweli ustaw – głównie penalnych. Właśnie w procesie 

5  Ustawa ta nosiła potoczną nazwę tzw. Kodeksu Makarewicza. Oficjalnie Rozporządzenie 
Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. Kodeks karny (Dz.U. z 1932 r. nr 60, poz. 
571).
6  P. Chlebowicz, Przejawy populizmu penalnego w polskiej polityce kryminalnej, „Studia Praw-
noustrojowe” 2009.
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nowelizowania odpowiednich regulacji normatywnych z zakresu prawa kar-
nego, prawa wykroczeń etc. dochodzi do wpływu wielu czynników i bodź-
ców, pochodzących często z materii zewnątrz samej legislatywy. Przejawem 
tych czynności jest więc populistyczne oddziaływanie na nowelizowane bądź 
wprowadzane dopiero przepisy prawa, finalnie konstytuowane na gruncie 
zjawiska populizmu penalnego. Liczne wydarzenia z życia społecznego mają 
tutaj ogromny zasób oddziaływania. Rządzący, chcąc zachować wśród swoich 
obywateli gwarancję bezpieczeństwa społecznego oraz gwarancję realizacji zasad 
indywidualizacji kary, oraz wielu innych dyrektyw zachodzących w ustawach 
penalnych, podejmują się więc czynnościom zjawiskowym „populizowania”. 
Przykładami wpływu zjawiska populizmu penalnego i procesu oddziaływania 
na różne ustawy karne tej reakcji zjawiskowej są różne projekty obywatel-
skie, dotyczące nowelizacji np. ustawy o planowaniu rodziny, ochronie pło-
du ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży oraz Kodeksu 
karnego z 2016 roku, oraz tworzenie nowych regulacji prawnych w ustawach, 
takich jak ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi, 
stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób  
z 2013 roku. Warto podkreślić, że owe działania cechuje surowe nastawie-
nie do przestępczości, często wykraczające poza zaplanowany wymiar kary, na 
podstawie dotychczasowych przepisów penalnych. Niebagatelne znaczenie ma 
tutaj również dodatkowe karanie sprawców różnych przestępstw, którzy często 
odbyli lub kończą odbywać wymiar kary, orzeczony przez sąd poprzez pra-
womocne orzeczenie o popełnieniu czynu karalnego7. Nie bez powodu owe 
zjawisko populizmu penalnego wliczane jest do antyintelektualizmu z zakresu 
kreowania i konstytuowania przepisów prawnych. 

Oddziaływanie populizmu penalnego na przyszłość

W historii państw prawa bardzo często można było spotkać różne zdarze-
nia, które mogły kreować różnorodne zjawiska reakcji na orzeczoną karę (jej 
wysokość, represyjność) oraz stosunek wymiaru sprawiedliwości, w tym sądu, 
do osoby samego sprawcy czynu karalnego8. Obywatele w dzisiejszych czasach 
różnią się jednak znacznie od poprzedników sposobem funkcjonowania, po-
glądami, a nawet nastawieniem do innych narodów, społeczności i kultur. Na-
leży jednak podjąć w tym miejscu próbę odpowiedzi na pytanie: czy człowiek 

7  P. Hofmański, Europejska konwencja Praw Człowieka i jej znaczenie dla prawa kar-
nego materialnego, procesowego i wykonawczego, Białystok, 1993.
8  A. Murzynowski, Istota i zasady procesu karnego, Warszawa 1994.
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przyszłości będzie wpływał na przepisy prawa poprzez populizm penalny? Od-
powiedź nie jest jednoznaczna. Pomimo, że rozwijający się świat, a paralelnie 
z nim społeczeństwo, jest nastawione na zmiany ekonomiczne, gospodarcze, 
administracyjne, polityczne, a nawet legislacyjne, to każdy z obywateli, kie-
rując się własnym rozumem oraz przekonaniami i obyczajami wywodzącymi 
się z kręgu kulturowego swojego pochodzenia, będą dalej odczuwać strach 
przed sprawcami przestępstw. Strach ten przekłada się więc na zapewnienie 
jak największego bezpieczeństwa sobie oraz swoim bliskim, a to finalnie do-
prowadza do „napiętnowania” medialnego sytuacji, gdy owe bezpieczeństwo 
i ochrona nie zostałyby należycie zapewnione lub w sytuacji popełnienia ja-
kiegokolwiek czynu przestępnego. Zjawisko populizmu penalnego w takim 
wymiarze, jaki jest znany współczesnym sprawującym władzę oraz kreującym 
przepisy prawa penalnego, urzeczywistnia fakt, że „populizacja” zjawisk nie-
zgodnych z porządkiem prawnym jest poniekąd naturalnym procesem, choć 
stanowi nieintelektualistyczną, a nawet antyintelektualistyczną koncepcję kre-
owania i konstytuowania regulacji prawnych, które opierają się na emocjach  
i wpływie czynnika medialnego, niż na analizie i interpretacji założeń polityki 
kryminalnej9.

Zakończenie

Populizm penalny, jako powszechnie rozwijające się zjawisko, które 
swój największy wydźwięk zyskuje poprzez wpływ relacyjny na legislatywę, 
ma ponadto zadanie wyeksponowania poglądów różnych, zarówno większych, 
jak i mniejszych, grup społecznych, które poprzez swoje reakcje ukazują le-
gislatywie, jak należy kształtować istniejące już prawo karne i ukierunkować 
stanowiących prawa – w jakim kierunku powinni zmierzać, podejmując 
analizę legislacyjno-abstrakcyjną odnośnie kreowania, a następnie konstytu-
owania nowych regulacji penalnych. Poza samą ingerencją na stanowiących 
przepisy prawne, legislatywa może manewrować zjawiskiem populizmu pe-
nalnego. Warto podkreślić, że „populizowanie” opiera się na procesie wyła-
niania spośród wszystkich czynów karalnych tych przestępstw, które głównie 
odbiegają od pozostałych swoją skrajnością. Ów proces wychwytywania nie-
licznych czynów przestępnych ma za zadanie ukazać, że stanowią one szero-
kie zjawisko społeczne, które występuje coraz częściej w codziennym życiu 

9  W. Zalewski, Populizm penalny – próba zdefiniowania zjawiska, [w:] Z. Sienkiewicz, R. Ko-
kot (red.), Populizm penalny i jego przejawy w Polsce. Materiały z ogólnopolskiego Zjazdu Katedr 
Prawa Karnego, Wrocław 2009, s. 31–32.
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obywateli10. Ma to więc ogromny wpływ na samą reakcję społeczną, w sy-
tuacji, gdy obywatele chcą czuć się bezpiecznie we własnym kraju, ale rów-
nież i wewnątrz swojej wspólnoty lokalnej, szkolnej, akademickiej, zawodowej  
i wielu innych. Politycy, którzy stanowią personalnie legislatywę, często mogą 
wykorzystywać proces „populizowania” tak, aby uzyskać jak największy suk-
ces polityczny, wywrzeć dodatkowe argumenty, które następnie zostaną wy-
korzystane na gruncie walki politycznej z opozycją, a także aby wykreować 
swój własny, polityczny wizerunek, zapewniając obywateli o tym, że zmieniają 
prawo, głównie prawo karne, w celu przeciwdziałania zjawiskom, o których 
obywatele coraz częściej słyszą. Negatywne zachowania mogą zatem stanowić 
przedmiot nie tylko badań nad ulepszaniem prawa penalnego, ale też mogą 
stać się narzędziem manipulacyjnym, które wykorzystywane jest przez stano-
wiących prawa. Częstym zjawiskiem „populizowania” przestępstw są znaczne 
ingerencje w działania na gruncie politycznym. Zakres tych czynności możli-
wie często wykracza poza granice działań legislacyjnych, kryminologicznych, 
kryminalistycznych, a nawet psychologicznych czy badań z zakresu wiktymo-
logii. Przestępstwa skrajne, które stanowią główny przedmiot działań określo-
nych grup, mających wywrzeć znaczenie na opinii publicznej, a następnie ma-
jących oddziaływać na ustosunkowywanie się specjalistów z różnych dyscyplin, 
w tym głównie prawa penalnego i polityki kryminalnej, mają ostatecznie do-
prowadzić do działań de lege ferenda na gruncie przepisów regulujących sposób 
karania (kary, środki karne). Populizm penalny, jako szeroko pojęte zjawisko 
kształtujące politykę kryminalną oraz mające wówczas ogromne oddziaływanie 
na sposób konstruowania i konstytuowania regulacji prawa karnego, stanowi 
więc pełny obraz zmaterializowania woli suwerena, jakim jest Naród. Ponadto 
wywieranie określonego, zmanipulowanego, a zarazem wymuszonego wpływu 
na sprawujących władzę i reakcja na te zachowania, stanowi swego rodzaju 
klucz do drzwi skierowanych wobec każdej, lecz określonej, grupie społecz-
nej, która, dopatrując się we wprowadzanych przez twórców nowych regulacji 
prawnych zmian, dostrzeże, że postulaty społeczeństwa zapewniają ów poczu-
cie sprawiedliwości. Jest to więc finalnie kluczowe działanie podejmowane 
przez sprawujących władzę vel stanowiących prawa. Współczesny świat oraz 
rozwój, który ze sobą niesie, mogą mieć niebagatelne znaczenie dla zmiany 
zjawiska „populizacji” pewnych, określonych przestępstw. Populizm penal-
ny jest więc dużo bardziej problematycznym zjawiskiem, niż był przed laty. 
Główną przyczyną ewolucyjnego charakteru przekształceń na gruncie zjawiska 

10  M. Szafrańska, Penalny populizm a media, Kraków 2015, s. 34.
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populizmu penalnego są przede wszystkim media, ukierunkowane na bardzo 
dociekliwe przedstawienie pewnych przestępstw. Takie czynności podejmo-
wane przez „czwartą władzę” skutkują ogromnym wpływem medialnym na 
osoby związane określonym przestępstwem, a ponadto manipulowaniem wy-
branymi wcześniej faktami, które nie zawsze ukazują pełny obraz sytuacyjny 
danego czynu karalnego.
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SEBASTIAN TRACZYK

PENAL POPULISM AS A TOOL AFFECTING  
THE CONSTITUTION OF CRIMINAL LAW

Summary: The article aims to show through the observational meth-
od how the state of the Republic of Poland functions in the modern 
world. The method used in the text analyzes the specific cases that 
Polish citizens and the state governing have contact with and shows 
the generalization of the research problem in question. The purpose of 
the article is to present and then consider the actions of the Polish au-
thorities in solving the difficulties of the modern world. The activities 
resulting from the impact of the phenomenon of penal populism are 
the subject of the research described in the following work. Therefore, 
the article indicates the actions of the rulers of the Polish state, which 
undoubtedly materialize penal populism in a modern state of law.

Keywords: penal populism, criminal law, creation of law, constitution 
of law, 21st century.


