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Celem projektu badawczego „Reforma prawa wykroczeń” jest 

identyfikacja i opis niedoskonałości polskiego prawa wykroczeń 

oraz sformułowanie propozycji jego reformy. Projekt ten obejmu-

je dwa obszary badawcze. Obszar pierwszy to szczegółowa analiza 

obowiązującego prawa wykroczeń w celu rozpoznania tego, co po-

winno być w nim jak najszybciej zmienione (udoskonalone). Przy 

czym idzie tu o zmiany w obrębie aktualnego modelu prawa wykro-

czeń, potrzebne tu i teraz. W ramach tego wątku badawczego zosta-

ną zidentyfikowane i omówione problemy wymagające interwencji 

ustawodawczej, a następnie zostaną przedstawione w tym zakresie 

postulaty de lege ferenda. Taki materiał badawczy będzie mógł sta-

nowić podstawę dla podjęcia bieżących prac legislacyjnych. Drugi 

obszar badawczy ma charakter bardziej ogólny i jest poświęcony 

dalszej przyszłości prawa wykroczeń. Prowadzone tu rozważania 

będą skoncentrowane na możliwych kierunkach rozwoju prawa 

wykroczeń i będą służyć poszukiwaniom optymalnego modelu re-

akcji na drobniejsze czyny zabronione.

Niniejszy tom jest pierwszym namacalnym efektem analiz pro-

wadzonych w ramach pierwszego obszaru badawczego.
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łaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)

ArtRolSpożU  ..................  ustawa z 21.12.2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spo-
żywczych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2212 ze zm.)

BadaniaRolU  ..................  ustawa z 30.3.2001 r. o rolniczych badaniach rynkowych (Dz.U. 
z 2015 r. poz. 1160.)

BezpImprMasU  .............  ustawa z 20.3.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1870)

BezpGórU  .......................  ustawa z 18.8.2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach 
i na zorganizowanych terenach narciarskich (t.j. Dz.U. z 2011 r. 
poz. 1241 ze zm.)

BezpObszWodU  ............  ustawa z 18.8.2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na 
obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1482)

BrońU  ...............................  ustawa z 21.5.1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1839 
ze zm.)

CywilMatWybU  .............  ustawa z 21.6.2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych 
do użytku cywilnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 283 ze zm.)

CzystGminU  ..................  ustawa z 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1454)

DorPodU  ........................  ustawa z 5.7.1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 377 ze zm.)

DziałLeczU  .....................  ustawa z 15.4.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 160 ze zm.) 

EKPCz  .............................  Konwencja z 4.11.1950 r. o Ochronie Praw Człowieka i Podstawo-
wych Wolności (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.)

EuropRadZakłU  ............  ustawa z 5.4.2002 r. o europejskich radach zakładowych (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1247)

FelczU  .............................  ustawy z 20.7.1950 r. o zawodzie felczera (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 1618 ze zm.)

GospNierU  .....................  ustawa z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 121 ze zm.)

GospOdpU  .....................  ustawa z 11.5.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1932)

GospOpakU  ...................  ustawa z 13.6.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 150 ze zm.)
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InspHandlU  ....................  ustawa z 15.2.2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1930)

InwestEnergJądrU  .........  ustawa z 29.6.2011 r. o przygotowaniu i realizacji inwestycji w za-
kresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszą-
cych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1537)

KC  ....................................  ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1025 
ze zm.)

KierPojU  .........................  ustawa z 5.1.2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 978 ze zm.)

KK  ....................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1600)
KK z 1932 r.  ....................  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Kodeks 

karny (Dz.U. Nr 60, poz. 571 ze zm.)
KK z 1969 r.  ....................  ustawa z 19.4.1969 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 13, poz. 94 ze zm.)
KKS  ..................................  ustawa z 10.9.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1958 ze zm.)
KKW  ...............................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 652 ze zm.)
Konstytucja RP  ..............  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, 

poz. 483 ze zm.)
KosmU  ............................  ustawy z 30.3.2001 r. o kosmetykach (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 475 

ze zm.)
KP  ....................................  ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 917 

ze zm.)
KPA  .................................  ustawa z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
KPC  .................................  ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1360 ze zm.)
KPK  .................................  ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1987 ze zm.)
KPP  ..................................  Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 30.3.2010 r. ( Dz. Urz. 

C Nr 83 z 2010 r., s. 389)
KPW  ................................  ustawa z 24.8.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wy-

kroczenia (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 475 ze zm.)
KPW z 1971 r.  ................  ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wy-

kroczenia (Dz.U. Nr 12, poz. 116 ze zm.)
KrRejKarU  ......................  ustawa z 24.5.2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 1218 ze zm.)
KW  ..................................  ustawa z 20.5.1971 r. – Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2018 r. 

poz. 618 ze zm.)
KWyb  ..............................  ustawa z 5.1.2011 r. – Kodeks wyborczy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 754 

ze zm.)
LasU  ................................  ustawa z 28.9.1991 r. o lasach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2129 ze zm.)
LekU  ................................  ustawa z 5.12.1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz.U. 

z 2018 r. poz. 617 ze zm.)
MatWybU  .......................  ustawa z 22.6.2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej 

w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, 
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bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu 
wojskowym lub policyjnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 290 ze zm.)

MinWynagrU  .................  ustawa z 10.10.2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 847 ze zm.)

MPPOiP  ..........................  Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych (Dz.U. 
z 1977 r. Nr 38, poz. 167)

NarkU ..............................  ustawa z 29.7.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 1030 ze zm.)

NielU  ...............................  ustawa z 26.10.1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 969)

NIKU  ...............................  ustawa z 23.12.1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 524 ze zm.)

ObrRP ..............................  ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1459 ze zm.)

ObrótZagrBezpU  ...........  ustawa z 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technolo-
giami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bez-
pieczeństwa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1050 ze zm.)

OchrBazDanU  ...............  ustawa z 27.7.2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128, 
poz. 1402 ze zm.)

OchrCudzU ......................  ustawa z 13.6.2003 r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1109 ze zm.)

OchrGrRolnLU  ..............  ustawa z 3.2.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1161)

OchrNabU  ......................  ustawa z 16.9.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1468)

OchrPrzyrodyU  .............  ustawa z 16.4.2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1614)

OchrRoślU  ......................  ustawa z 18.12.2003 r. o ochronie roślin (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2138 
ze zm.)

OchrZabU  ......................  ustawa z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2187 ze zm.)

OchrZwU  ........................  ustawa z 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 1840 ze zm.)

OdpadyU  ..........................  ustawa z 14.12.2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.)
OdpadWydU  ..................  ustawa z 10.7.2008 r. o odpadach wydobywczych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 1849 ze zm.)
OgrDziałGospU  .............  ustawa z 21.8.1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1393)

OgrHandNiŚU  ...............  ustawa z 10.1.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta 
oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r. poz. 305 ze zm.)

OwocWarzywU  ..............  ustawa z 19.12.2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw oraz 
rynku chmielu (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1131 ze zm.)

PielęgPołożU  ..................  ustawa z 15.7.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 123 ze zm.)
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PISU  ................................  ustawa z 14.3.1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz.U. 
z 2017 r. poz. 1261 ze zm.)

PoW  .................................  rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z 11.7.1932 r. – Prawo 
o wykroczeniach (Dz.U. Nr 60, poz. 572 ze zm.)

PrBud  ..............................  ustawa z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1202 ze zm.)

PrLot  ................................  ustawa z 3.7.2002 r. – Prawo lotnicze (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1183 
ze zm.)

PrŁow  ................................  ustawa z 13.10.1995 r. – Prawo łowieckie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1295 
ze zm.)

PrMiar  .............................  ustawa z 11.5.2001 r. –Prawo o miarach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 376 
ze zm.)

PrOchrŚr  .........................  ustawa z 24.4.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 799 ze zm.)

ProdBiobójU  ..................  ustawa z 9.10.2015 r. o produktach biobójczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 122 ze zm.)

PromZatrU  .....................  ustawa z 20.4.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1265 ze zm.)

Protokół Nr 7 do EKPCz   Protokół Nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podsta-
wowych wolności (Dz.U. z 2003 r. Nr 42, poz. 364)

PrProb  .............................  ustawa z 1.4.2011 r. – Prawo probiercze (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 886 
ze zm.)

PrRuchDrog  ...................  ustawa z 20.6.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1990 ze zm.)

PWKW  ............................  ustawa z 20.5.1971 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń 
(Dz.U. Nr 12, poz. 115 ze zm.)

RecykPojU  ......................  ustawa z 20.1.2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksplo-
atacji (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 578 ze zm.)

ReferKrajU  .....................  ustawa z 14.3.2003 r. o referendum ogólnokrajowym (t.j. Dz.U. 
z 2015 r. poz. 318 ze zm.)

ReferLokU  ......................  ustawa z 15.9.2000 r. o referendum lokalnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 400 ze zm.)

RehZawU  ........................  ustawa z 27.8.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 511 
ze zm.)

RozlWyrWinU  ...............  ustawa z 12.5.2012 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, 
obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1159 ze zm.)

RybŚródlU  ......................  ustawa z 18.4.1985 r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1476)

SpInspPrU  ......................  ustawa z 24.6.1983 r. o społecznej inspekcji pracy (t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 567 ze zm.)

SporyZbU  .......................  ustawa z 23.5.1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (t.j. Dz.U. 
z 2018 r. poz. 399 ze zm.)

SpółkaEuropU  ................  ustawa z 4.3.2005 r. o europejskim zgrupowaniu interesów gospo-
darczych i spółce europejskiej (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2142 ze zm.)
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SpółdzEuropU  ................  ustawa z 22.7.2006 r. o spółdzielni europejskiej (t.j. Dz.U. z 2016 r. 
poz. 7 ze zm.)

SystMonitDrogU ............  ustawa z 9.3.2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kole-
jowego przewozu towarów (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 708 ze zm.)

SysUbSpołU  ...................  ustawa z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1778 ze zm.)

ŚOZŚrPubU  ....................  ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1510 
ze zm.)

ŚrOchrRoślU  ..................  ustawa z 8.3.2013 r. o środkach ochrony roślin (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1310 ze zm.)

TachogCyfU  ...................  ustawa z 29.7.2005 r. o systemie tachografów cyfrowych (Dz.U. 
z 2017 r. poz. 891 ze zm.)

TowNiebPrzewU  ............  ustawa z 19.8.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych 
(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 169 ze zm.)

TransDrogU  ...................  ustawa z 6.9.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2200 ze zm.)

TrKolejU  .........................  ustawa z 28.3.2003 r. o transporcie kolejowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2117 ze zm.)

TytońU  ............................  ustawa z 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz.U. z 2018 r. 
poz. 1446)

WodaŚciekU  ...................  ustawa z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1152 ze zm.)

WyścigiKonU  .................  ustawa z 18.1.2001 r. o wyścigach konnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 194 ze zm.)

ZakłLeczZwU  .................  ustawa z 18.12.2003 r. o zakładach leczniczych dla zwierząt 
(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 188 ze zm.)

ZakwSiłZbU  ...................  ustawa z 22.6.1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 133 ze zm.)

ZapobChoróbU ..............   ustawa z 5.12.2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń 
i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 151 ze zm.)

ZmKPK2013 ...................  ustawa z 27.9.2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz. 1247 
ze zm.)

ZmKK2015 ......................  ustawa z 20.2.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 396)

ZmKW1998  ....................  ustawa z 28.8.1998 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, 
ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, ustawy 
o ustroju kolegiów do spraw wykroczeń, ustawy – Kodeks pracy 
i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 113, poz. 717 ze zm.)

ZmKW2018  ....................  ustawa z 22.3.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 911)

ZTP  ..................................  Zasady techniki prawodawczej, stanowiące załącznik rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z 20.6.2002 r. w sprawie „Zasad 
techniki prawodawczej” (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 283)
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ZwChoróbZwU  ..............  ustawa z 11.3.2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu 
chorób zakaźnych zwierząt (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1967)

ZwZawU  .........................  ustawa z 23.5.1991 r. o związkach zawodowych (t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 1881 ze zm.)

ŻeglugaŚrU  .....................  ustawa z 21.12.2000 r. o żegludze śródlądowej (t.j. Dz.U. z 2017 r. 
poz. 2128 ze zm.)

2. Publikatory i czasopisma

AK  ....................................  Archiwum Kryminologii
AUWr  ..............................  Acta Universitatis Wratislaviensis
CzPKiNP .........................  Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Dz.U.  ................................  Dziennik Ustaw
IN  .....................................  Ius Novum
KKSSiP  ............................  Kwartalnik Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury
KZS  ..................................  Krakowskie Zeszyty Sądowe
MoP  .................................  Monitor Prawniczy
NKPK  ..............................  Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
NP  ....................................  Nowe Prawo
OSNKW  ..........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Izba Wojskowa
OSNPG  ...........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Wydawnictwo Prokuratury 

Generalnej
OSNwSK  .........................  Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OSP  ..................................  Orzecznictwo Sądów Polskich (Orzecznictwo Sądów Polskich 

i Komisji Arbitrażowych)
OTK  .................................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
OTK-A  ............................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria A
OTK-B .............................  Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Seria B
Pal.  ...................................  Palestra
PiP  ...................................  Państwo i Prawo
PiŻ  ...................................  Prawo i Życie
PnD  .................................  Paragraf na Drodze
PP  .....................................  Problemy Praworządności
PPK  ..................................  Przegląd Prawa Karnego
Prok. i Pr.  ........................  Prokuratura i Prawo
Prok. i Pr. – wkł. .............  Prokuratura i Prawo – wkładka
PS  .....................................  Przegląd Sądowy
RPEiS  ...............................  Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny
SP  .....................................  Studia Prawnicze
WPP  ................................  Wojskowy Przegląd Prawniczy
ZKA  .................................  Zagadnienia Karno-Administracyjne
ZW  ...................................  Zagadnienia Wykroczeń

3. Inne

ETPCz  .............................  Europejski Trybunał Praw Człowieka 
MON  ...............................  Minister Obrony Narodowej
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MOŚZNiL  .......................  Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
MRBiB  .............................  Minister Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
MS  ....................................  Ministerstwo Sprawiedliwości
MSWiA  ...........................  Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
n.  ......................................  następny
pkt  ....................................  punkt
post.  .................................  postanowienie
przyp.  ...............................  przypis
s.  .......................................  strona
SA  ....................................  Sąd Apelacyjny
SN  ....................................  Sąd Najwyższy
SO  ....................................  Sąd Okręgowy
t.j.  .....................................  tekst jednolity
t.p.  ....................................  tekst pierwotny
TK  ....................................  Trybunał Konstytucyjny
uchw.  ...............................  uchwała
wyr.  ..................................  wyrok
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