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Wykaz skrótów

BKKPK – „Biuletyn Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego” 
k.k. – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
k.k.s. – ustawa z 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, tekst jedn. Dz.U. 

z 2013 r. poz. 186 ze zm. 
k.p.c. – ustawa z 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 

Nr 43, poz. 296 ze zm.
k.p.k – ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. Nr 89, 

poz. 555 ze zm.
k.r.o. – ustawa z 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy, tekst jedn. Dz.U. 

z 2012 r. poz. 788 ze zm.
k.w. – ustawa z 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń, tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. 

poz. 482 
NP – „Nowe Prawo”
OSNKW – „Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Karna i Wojskowa”
OSP – „Orzecznictwo Sądów Polskich”
OSPiKA – „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych”
OTK-A – „Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego”
SN – Sąd Najwyższy
PiP – „Państwo i Prawo”
Prok. i Pr. – „Prokuratura i Prawo”
TK – Trybunał Konstytucyjny

Artykuły przywoływane bez określenia aktu prawnego oznaczają przepisy Kodeksu 
postępowania karnego z 1997 r.




