
Art. 39–42 KW 1

ukarania popełnia ponownie podobne wykroczenie umyślne, można wy-
mierzyć karę aresztu, choćby było zagrożone karą łagodniejszą.

Art. 39. [Nadzwyczajne złagodzenie i odstąpienie od kary] § 1. W wy-
padkach zasługujących na szczególne uwzględnienie można – biorąc pod
uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste
sprawcy – zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od
wymierzenia kary lub środka karnego.

§ 2. Nadzwyczajne złagodzenie polega na wymierzeniu kary poniżej
dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju.

§ 3. (uchylony)
§ 4. W razie odstąpienia od wymierzenia kary można zastosować do

sprawcy środek oddziaływania społecznego, mający na celu przywró-
cenie naruszonego porządku prawnego lub naprawienie wyrządzonej
krzywdy, polegający zwłaszcza na przeproszeniu pokrzywdzonego, uro-
czystym zapewnieniu niepopełniania więcej takiego czynu albo zobowią-
zania sprawcy do przywrócenia stanu poprzedniego.

Rozdział III. Zastosowanie środków oddziaływania
wychowawczego

Art. 40. (uchylony)

Art. 41. [Środki oddziaływania wychowawczego] W stosunku do
sprawcy czynu można poprzestać na zastosowaniu pouczenia, zwróceniu
uwagi, ostrzeżeniu lub na zastosowaniu innych środków oddziaływania
wychowawczego.

Rozdział IV. Warunkowe zawieszenie wykonania kary aresztu

Art. 42. [Podstawy i okres próby] § 1. Wykonanie kary aresztu można
warunkowo zawiesić, jeżeli ze względu na okoliczności popełnienia wy-
kroczenia, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz jego zachowanie
się po popełnieniu wykroczenia należy przypuszczać, że pomimo niewy-
konania kary nie popełni on nowego podobnego przestępstwa lub wy-
kroczenia.

§ 2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby,
który nie może być krótszy niż 6 miesięcy i nie może przekroczyć roku.
Okres próby biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 3. Jeżeli wykroczeniem została wyrządzona szkoda w mieniu, wa-
runkowe zawieszenie wykonania kary może być orzeczone tylko wtedy,
gdy szkoda została w całości naprawiona.
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1 KW Art. 43–46

Art. 43. [Zakazy zawieszenia] Warunkowego zawieszenia wykonania
kary nie stosuje się do sprawcy, który:

1) w ciągu 2 lat przed popełnieniem wykroczenia był już karany za
podobne przestępstwo lub wykroczenie albo

2) popełnił wykroczenie o charakterze chuligańskim
– chyba że ze względu na wyjątkowe okoliczności organ orzekający uzna
zawieszenie wykonania kary za celowe.

Art. 44. [Następstwa zawieszenia] § 1. Sąd, który orzekł karę aresztu za-
rządza wykonanie kary, jeżeli ukarany w okresie próby popełnił podobne
do poprzedniego przestępstwo lub wykroczenie.

§ 2. Sąd, który orzekł karę aresztu może zarządzić wykonanie kary, je-
żeli ukarany w okresie próby popełnił inne przestępstwo lub wykroczenie
niż wymienione w § 1.

§ 3. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 2 miesięcy nie zarządzono
wykonania kary, ukaranie uważa się za niebyłe.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary
aresztu przysługuje zażalenie.

Rozdział V. Przedawnienie orzekania, wykonania kary oraz
zatarcie ukarania

Art. 45. [Przedawnienie] § 1.2 Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od
czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto po-
stępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakoń-
czenia tego okresu.

§ 2. W razie uchylenia prawomocnego rozstrzygnięcia, przedawnienie
biegnie od daty uchylenia rozstrzygnięcia.

§ 2a. W wypadku wszczęcia postępowania mediacyjnego czasu jego
trwania nie wlicza się do okresu przedawnienia.

§ 3. Orzeczona kara lub środek karny nie podlega wykonaniu, jeżeli
od daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 3 lata.

Art. 46. [Zatarcie] § 1. Ukaranie uważa się za niebyłe po upływie 2 lat
od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary.

§ 2. Jeżeli ukarany przed upływem okresu przewidzianego w § 1 po-
pełnił nowe wykroczenie, za które wymierzono mu karę aresztu, ograni-

2 Art. 45 § 1 w brzmieniu ustawy z dnia 23.03.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 966),
które wchodzi w życie 1.06.2017 r.
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Art. 47 KW 1

czenia wolności lub grzywny, ukaranie za oba wykroczenia uważa się za
niebyłe po upływie 2 lat od wykonania, darowania albo od przedawnienia
wykonania kary za nowe wykroczenie.

§ 3. Jeżeli orzeczono środek karny, uznanie ukarania za niebyłe nie
może nastąpić przed jego wykonaniem, darowaniem albo przedawnie-
niem wykonania.

Rozdział VI. Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych

Art. 47. [Definicje ustawowe] § 1. Czynem zabronionym jest zachowanie
o znamionach określonych w ustawie karnej.

§ 2. Przestępstwami i wykroczeniami podobnymi są przestępstwa i wy-
kroczenia należące do tego samego rodzaju; przestępstwa i wykroczenia
z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa i wy-
kroczenia popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się
za przestępstwa i wykroczenia podobne.

§ 3. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, po-
winowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku
przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspól-
nym pożyciu.

§ 4. Instytucją państwową, samorządową lub społeczną jest również
przedsiębiorstwo, w którym Skarb Państwa lub jednostka samorządu te-
rytorialnego jest udziałowcem, spółdzielnia, związek zawodowy, inna or-
ganizacja społeczna lub jednostka wojskowa.

§ 5. Charakter chuligański mają wykroczenia polegające na umyślnym
godzeniu w porządek lub spokój publiczny albo umyślnym niszczeniu lub
uszkadzaniu mienia, jeżeli sprawca działał publicznie oraz w rozumieniu
powszechnym bez powodu lub z oczywiście błahego powodu, okazując
przez to rażące lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego.

§ 6. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu bierze się pod
uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub
grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszo-
nych przez sprawcę obowiązków, jak również postać zamiaru, motywację
sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naruszenia.

§ 7. Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pie-
niądz lub inny środek płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzy-
mania sumy pieniężnej albo zawierający obowiązek wypłaty kapitału, od-
setek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa w spółce.

§ 8. Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik in-
formacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu
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1 KW Art. 48–50a

na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub
okoliczności mającej znaczenie prawne.

§ 9. Minimalnym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie za pracę usta-
lane na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240,
poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314).

Rozdział VII. Stosunek do ustaw szczególnych

Art. 48. [Stosowanie części ogólnej] Przepisy części ogólnej Kodeksu
wykroczeń stosuje się do wykroczeń przewidzianych w innych ustawach,
jeżeli ustawy te nie zawierają przepisów odmiennych.

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział VIII. Wykroczenia przeciwko porządkowi
i spokojowi publicznemu

Art. 49. [Lekceważenie Narodu i Państwa] § 1. Kto w miejscu publicz-
nym demonstracyjnie okazuje lekceważenie Narodowi Polskiemu, Rze-
czypospolitej Polskiej lub jej konstytucyjnym organom,

podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza przepisy o godle, barwach

i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej.

Art. 49a. [Bezprawne przekroczenie granicy] § 1. Kto wbrew przepisom
przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze grzywny.

§ 2. Usiłowanie i pomocnictwo są karalne.

Art. 50. [Nieopuszczenie zbiegowiska] Kto nie opuszcza zbiegowiska
publicznego pomimo wezwania właściwego organu,

podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 50a. [Zamiar użycia niebezpiecznego przedmiotu] § 1. Kto w miej-
scu publicznym posiada nóż, maczetę lub inny podobnie niebezpieczny
przedmiot, a okoliczności jego posiadania wskazują na zamiar użycia go
w celu popełnienia przestępstwa,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny nie niższej
niż 3000 zł.
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Art. 51–52 KW 1

§ 1a.3 Tej samej karze podlega, kto będąc uczestnikiem przejazdu zor-
ganizowanej grupy uczestników masowej imprezy sportowej, posiada
przedmioty określone w § 1 lub wyroby pirotechniczne.

§ 2.4 W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 1a
orzeka się przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykrocze-
nia, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 51. [Zakłócenie porządku] § 1. Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub
innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny
albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 ma charakter chuligański lub sprawca

dopuszcza się go, będąc pod wpływem alkoholu, środka odurzającego
lub innej podobnie działającej substancji lub środka,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Art. 52.5 [Naruszenie przepisów o zgromadzeniach] § 1. Kto bierze
udział w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybu-
chowe, wyroby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub na-
rzędzia

podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo ka-
rze grzywny.
§ 2. Kto:

1) przeszkadza lub usiłuje przeszkodzić w organizowaniu lub w prze-
biegu niezakazanego zgromadzenia,

2) organizuje zgromadzenie bez wymaganego zawiadomienia lub prze-
wodniczy takiemu zgromadzeniu lub zgromadzeniu zakazanemu,

3) przewodniczy zgromadzeniu po rozwiązaniu go,
4) bezprawnie zajmuje lub wzbrania się opuścić miejsce, którym inna

osoba lub organizacja prawnie rozporządza jako organizator lub prze-
wodniczący zgromadzenia

– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

3 Art. 50a § 1a dodany ustawą z dnia 11.09.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1707),
która wchodzi w życie 26.11.2015 r.

4 Art. 50a § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 11.09.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1707),
która wchodzi w życie 26.11.2015 r.

5 Art. 52 w brzmieniu ustawy z dnia 24.07.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1485),
która wchodzi w życie 14.10.2015 r.
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1 KW Art. 52a–56

§ 3. Kto:
1) będąc przewodniczącym lub organizatorem zgromadzenia, umyśl-

nie nie podejmuje środków niezbędnych dla zapewnienia zgodnego
z przepisami prawa przebiegu zgromadzenia oraz zapobieżenia po-
wstaniu szkód z winy uczestników zgromadzenia,

2) nie podporządkowuje się żądaniom lub poleceniom przewodniczą-
cego zgromadzenia lub jego organizatora, o których mowa w ustawie
z dnia 24 lipca 2015 r. – Prawo o zgromadzeniach (Dz.U. poz. 1485),

3) wzbrania się opuścić miejsce zgromadzenia po jego rozwiązaniu
– podlega karze grzywny.

§ 4. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.

Art. 52a. [Nawoływanie do przestępstwa] Kto:
1) publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa lub przestępstwa

skarbowego,
2) publicznie nawołuje do przeciwdziałania przemocą aktowi stanowią-

cemu źródło powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej
Polskiej,

3) publicznie pochwala popełnienie przestępstwa,
jeżeli zasięg czynu albo jego skutki nie były znaczne

– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 52b. [Zużycie oleju opałowego] Kto zużywa olej opałowy do celów
napędowych, podlega karze grzywny do 500 zł.

Art. 53. (uchylony)

Art. 54. [Naruszenie przepisów porządkowych] Kto wykracza prze-
ciwko wydanym z upoważnienia ustawy przepisom porządkowym o za-
chowaniu się w miejscach publicznych,

podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.

Art. 55. [Niedozwolona kąpiel] Kto kąpie się w miejscu, w którym jest
to zabronione,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 56. [Zbieranie ofiar] § 1. Kto bez wymaganego zgłoszenia zbiórki
publicznej lub niezgodnie ze zgłoszeniem zbiórki publicznej organizuje
lub przeprowadza publiczną zbiórkę ofiar,

podlega karze grzywny.
§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
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Art. 57–601 KW 1

§ 3. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych ze zbiórki pu-
blicznej przeprowadzonej niezgodnie ze zgłoszeniem, orzeka się zaś ich
przepadek, gdy zbiórkę publiczną przeprowadzono bez zgłoszenia.

§ 4. Można orzec przepadek przedmiotów uzyskanych z czynu określo-
nego w § 1 także wtedy, gdy zostały one przekazane przez sprawcę innej
osobie lub instytucji, jak i przepadek pieniędzy uzyskanych za zebrane
ofiary w naturze i rzeczy nabytych za uzyskane ze zbiórki publicznej
pieniądze.

§ 5. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać
instytucji pomocy społecznej lub instytucji kultury.

Art. 57. [Zbieranie ofiar na grzywnę] § 1. Kto organizuje lub przepro-
wadza publiczną zbiórkę ofiar na uiszczenie grzywny orzeczonej za prze-
stępstwo, w tym i przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie
skarbowe albo nie będąc osobą najbliższą dla skazanego lub ukaranego
uiszcza za niego grzywnę lub ofiarowuje mu albo osobie dla niego naj-
bliższej pieniądze na ten cel,

podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. Zebrane ofiary lub pieniądze uzyskane za zebrane ofiary w naturze

a także pieniądze wpłacone na poczet grzywny lub ofiarowane na ten cel
podlegają przepadkowi.

§ 4. Przedmioty, co do których orzeczono przepadek, należy przekazać
instytucji pomocy społecznej lub instytucji kulturalno-oświatowej.

Art. 58. [Żebranie] § 1. Kto, mając środki egzystencji lub będąc zdolny
do pracy, żebrze w miejscu publicznym,

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1500 złotych albo
karze nagany.
§ 2. Kto żebrze w miejscu publicznym w sposób natarczywy lub oszu-

kańczy,
podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.

Art. 59–60. (uchylone)

Art. 601. [Działalność gospodarcza bez zgłoszenia] § 1. Kto wykonuje
działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji dzia-
łalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez
wymaganej koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolno-
ści albo grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania
do ewidencji działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.

§ 3. Kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wyma-
ganych oznaczeń, podlega karze grzywny.
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1 KW Art. 602–61

§ 4. Kto:
1) wykonuje odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień

wymaganych dla określonego obszaru górskiego,
1a) prowadzi szkolenie dla kandydatów na przewodników górskich bez

wymaganego wpisu do rejestru organizatorów szkoleń,
2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia

kategorii obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowa-

dzić klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelar-
skiego,

3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgło-
szonym do ewidencji,

4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie
ich świadczenia,

5) nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr działalności regulowa-
nej organizatorów turystyki i pośredników turystycznych o zawiesze-
niu wykonywania działalności organizatora turystyki lub pośrednika
turystycznego w terminie 7 dni od dnia tego zawieszenia

– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 5–7. (uchylone)

Art. 602. (uchylony)

Art. 603. [Sprzedaż poza miejscem wyznaczonym] § 1. Kto prowadzi
sprzedaż na terenie należącym do gminy lub będącym w jej zarządzie
poza miejscem do tego wyznaczonym przez właściwe organy gminy,

podlega karze grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia, określonego w § 1, można orzec

przepadek towarów przeznaczonych do sprzedaży, choćby nie stanowiły
własności sprawcy.

Art. 61. [Przywłaszczenie stanowisk, godności] § 1. Kto przywłaszcza
sobie stanowisko, tytuł lub stopień albo publicznie używa lub nosi od-
znaczenie, odznakę, strój lub mundur, do których nie ma prawa,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto ustanawia, wytwarza, rozpowszechnia publicznie, używa lub

nosi: godło, chorągiew albo inną odznakę lub mundur, co do których zo-
stał wydany zakaz, albo odznakę lub mundur organizacji prawnie nieist-
niejącej, albo odznakę lub mundur, na których ustanowienie lub noszenie
nie uzyskano wymaganego zezwolenia,

podlega karze aresztu albo grzywny.
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Art. 62–63b KW 1

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec,
a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się przepa-
dek wymienionych w tych przepisach przedmiotów, jak również innych
przedmiotów służących do popełnienia wykroczenia, takich jak pieczę-
cie, stemple, papier firmowy lub bilety wizytowe, choćby nie stanowiły
własności sprawcy.

Art. 62. (uchylony)

Art. 63. [Nielegalne urządzenia telekomunikacyjne] § 1. Kto bez złoże-
nia pisemnego wniosku o dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych wykonuje działalność telekomunikacyjną,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny.
§ 2. (uchylony)
§ 3. Kto wprowadza do obrotu urządzenia radiowe i telekomunika-

cyjne urządzenia końcowe podlegające obowiązkowej ocenie zgodności
z zasadniczymi wymaganiami, nieposiadające wymaganego znaku zgod-
ności,

podlega karze grzywny.
§ 4. (uchylony)

Art. 63a. [Nielegalne ogłoszenia] § 1. Kto umieszcza w miejscu publicz-
nym do tego nieprzeznaczonym ogłoszenie, plakat, afisz, apel, ulotkę,
napis lub rysunek albo wystawia je na widok publiczny w innym miejscu
bez zgody zarządzającego tym miejscem,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 1a.6 Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 2.7 W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przed-

miotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia,
choćby nie stanowiły własności sprawcy, oraz nawiązkę w wysokości do
1500 złotych lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Art. 63b.8 [Umieszczanie reklamy z naruszeniem warunków jej sytu-
owania] § 1. Kto umieszcza reklamę, o której mowa w art. 4 pkt 23 ustawy

6 Art. 63a § 1a dodany ustawą z dnia 24.04.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 774),
która wchodzi w życie 11.09.2015 r.

7 Art. 63a § 2 w brzmieniu ustawy z dnia 24.04.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 774),
która wchodzi w życie 11.09.2015 r.

8 Art. 63b dodany ustawą z dnia 24.04.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 774), która
wchodzi w życie 11.09.2015 r.

19



1 KW Art. 64–66

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 460,
774 i 870) z naruszeniem warunków jej sytuowania określonych w art. 42a
tej ustawy, o gabarytach większych niż dopuszczalne lub wykonane z wy-
robów innych niż dopuszczalne,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przed-

miotów służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia,
choćby nie stanowiły własności sprawcy, lub obowiązek przywrócenia do
stanu poprzedniego.

Art. 64. [Nieoznakowanie] § 1. Kto, będąc właścicielem, administrato-
rem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku
umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym sta-
nie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub
placu albo miejscowości,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia

tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Rozdział IX. Wykroczenia przeciwko instytucjom
państwowym, samorządowym i społecznym

Art. 65. [Fałszywe dane osobowe] § 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd
organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legity-
mowania:

1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub za-

mieszkania,
podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela wła-
ściwemu organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy
ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okolicz-
ności wymienionych w § 1.

Art. 66. [Fałszywy alarm] § 1. Kto, chcąc wywołać niepotrzebną czyn-
ność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytu-
cję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku
publicznego lub zdrowia,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można

orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych.
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Art. 66a. [Dozór elektroniczny, uszkodzenie nadajnika] Osoba, wo-
bec której wykonuje się karę, środek karny lub środek zabezpieczający,
w systemie dozoru elektronicznego, albo osoba chroniona, która umyśl-
nie dopuszcza do zniszczenia, uszkodzenia, uczynienia niezdatnym do
użytku nadajnika, rejestratora stacjonarnego lub przenośnego stanowią-
cych środki techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 67. [Uszkodzenie ogłoszenia] § 1. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa
ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorzą-
dową albo organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie unie-
możliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem,

podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie, afisz lub plakat wy-

stawiony publicznie przez instytucję artystyczną, rozrywkową lub spor-
tową albo w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z ta-
kim ogłoszeniem, afiszem lub plakatem,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 68. [Bezprawny wyrób pieczęci] § 1. Kto bez właściwego zamówie-
nia wyrabia pieczęć, godło lub znak instytucji państwowej, samorządowej
albo organizacji społecznej lub też taką pieczęć, godło lub znak wydaje
osobie nieupoważnionej do odbioru,

podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bezprawnie posiada, zamawia lub

nabywa taką pieczęć.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 pieczęć,

godło lub znak podlegają przepadkowi.

Art. 69. [Niszczenie znaku] Kto umyślnie niszczy, uszkadza, usuwa lub
w inny sposób czyni bezskutecznymi znaki umieszczone przez organ pań-
stwowy w celu stwierdzenia tożsamości przedmiotu, zamknięcia go lub
poddania rozporządzeniu władzy,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Rozdział X. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób
i mienia

Art. 70. [Czynności osób niezdolnych] § 1. Kto, będąc niezdolny do
czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeń-
stwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo
kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub wbrew obowiąz-
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kowi nadzoru dopuszcza do wykonania takiej czynności przez osobę nie-
zdolną,

podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi zachowania

trzeźwości znajduje się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego
lub innej podobnie działającej substancji lub środka i podejmuje w tym
stanie czynności zawodowe lub służbowe.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2, można
orzec podanie orzeczenia do publicznej wiadomości w szczególny sposób.

Art. 71. [Wadliwe wykonanie urządzeń] Kto przez wadliwe wykona-
nie urządzeń lub uczynienie ich niezdatnymi do funkcjonowania zgodnie
z przeznaczeniem albo przez niewłaściwe ich użytkowanie lub samowolne
uruchomienie wywołuje stan niebezpieczny dla życia lub zdrowia czło-
wieka,

podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 72. [Niezabezpieczenie miejsca niebezpiecznego] Kto wbrew
swemu obowiązkowi nie dokonuje odpowiedniego zabezpieczenia miej-
sca niebezpiecznego dla życia lub zdrowia człowieka,

podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 73. [Niezawiadomienie o niebezpieczeństwie] Kto wbrew swemu
obowiązkowi nie zawiadamia odpowiedniego organu lub osoby o wia-
domym mu niebezpieczeństwie grożącym życiu lub zdrowiu człowieka
albo mieniu w znacznych rozmiarach,

podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 74. [Uszkodzenie znaku] § 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub
czyni nieczytelnymi znaki lub napisy ostrzegające o grożącym niebez-
pieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka albo ogrodzenie lub inne
urządzenie zapobiegające takiemu niebezpieczeństwu,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty

równowartości zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowią-
zek przywrócenia do stanu poprzedniego, a także orzec podanie orzecze-
nia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szczególny sposób.

Art. 75. [Wyrzucanie przedmiotów] § 1. Kto bez zachowania należytej
ostrożności wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca,
wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do wypadania ta-
kich przedmiotów lub wylewania się płynów,

podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany.
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§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 ze złośliwości
lub swawoli,

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 76. [Obrzucanie pojazdu] Kto rzuca kamieniami lub innymi przed-
miotami w pojazd mechaniczny będący w ruchu,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 77. [Nieostrożność ze zwierzęciem] Kto nie zachowuje zwykłych
lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 78. [Drażnienie zwierząt] Kto przez drażnienie lub płoszenie do-
prowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 79. [Brak oświetlenia] § 1. Kto wbrew swemu obowiązkowi zaniecha
oświetlenia miejsc dostępnych dla publiczności,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.
§ 2. Kto ze złośliwości lub swawoli oświetlenie takie gasi,
podlega karze grzywny do 500 złotych.

Art. 80. [Uszkodzenie wału przeciwpowodziowego] § 1. Kto:
1) przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę gospodar-

skie przez wał przeciwpowodziowy w miejscu do tego nieprzezna-
czonym lub przejeżdża pojazdem innym niż rower lub konno albo
przepędza zwierzę gospodarskie wzdłuż po wale przeciwpowodzio-
wym, na którym nie ma drogi o dostatecznie mocnej nawierzchni,

2) orze lub bronuje ziemię na wale przeciwpowodziowym albo obok
wału w odległości mniejszej niż 3 m od stopy wału,

3) rozkopuje wał przeciwpowodziowy, wbija słup lub osadza znak albo
zasadza drzewo lub krzew na wale,

4) kopie studnię, sadzawkę, dół lub rów obok wału przeciwpowodzio-
wego w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału,

5) pasie na wale przeciwpowodziowym zwierzę gospodarskie,
6) uszkadza umocnienie na wale przeciwpowodziowym,

podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza inne niż określone w § 1 ogra-

niczenia w użytkowaniu wałów przeciwpowodziowych, wprowadzone
przez właściwy organ administracji państwowej lub samorządowej.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek przy-
wrócenia do stanu poprzedniego.
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Art. 81. [Uszkodzenie ochrony brzegu] Kto niszczy lub uszkadza urzą-
dzenia służące do ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych,
a w szczególności wszelkie umocnienia lub roślinność ochronną,

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

Art. 82. [Naruszenie przepisów przeciwpożarowych] § 1. Kto dokonuje
czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się,
utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polega-
jących na:

1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stoso-
waniu innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów
palnych,

2) wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez
ich wymaganego zabezpieczenia,

3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej
kontroli lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w spo-
sób niezgodny z przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez
producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wy-
buchu lub rozprzestrzeniania ognia,

4) napełnianiu gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu
płynnego i w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu,

5) nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przecho-
wywaniu materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płyn-
nego w butlach,

6) garażowaniu pojazdu silnikowego w obiektach i pomieszczeniach nie-
przeznaczonych do tego celu z nieopróżnionym zbiornikiem paliwa
i nieodłączonym na stałe zasilaniem akumulatorowym,

7) składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej słu-
żących ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach
w sposób zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wyma-
ganych wartości,

8) składowaniu materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach lub
na drogach komunikacji ogólnej w piwnicach,

9) składowaniu materiałów palnych pod ścianami obiektu bądź przy
granicy działki, w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa poża-
rowego,

10) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do urządzeń przeciwpo-
żarowych, gaśnic, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i ste-
rujących takimi instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi
na stan bezpieczeństwa pożarowego obiektu, wyłączników i tablic
rozdzielczych prądu elektrycznego, kurków głównej instalacji gazo-
wej, a także wyjść ewakuacyjnych oraz okien dla ekip ratowniczych,
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11) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do źródeł wody do celów
przeciwpożarowych,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie prze-

ciwpożarowej do zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej
obiektu lub terenu, nie dopełnia obowiązków polegających na:

1) zapewnieniu osobom przebywającym w obiekcie lub na terenie od-
powiednich warunków ewakuacji,

2) wyposażaniu obiektu lub terenu w urządzenia przeciwpożarowe i ga-
śnice,

3) utrzymywaniu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej
sprawności technicznej i funkcjonalnej,

4) umieszczeniu w widocznych miejscach instrukcji postępowania na
wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz wy-
maganych informacji,

5) oznakowaniu obiektu odpowiednimi znakami bezpieczeństwa,
6) utrzymywaniu dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzy-

stanie tych dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej,
7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych

i spalinowych,
8) zachowaniu pasa ochronnego o szerokości minimum 2 m i na-

wierzchni z materiałów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej, wo-
kół placów składowych, składowisk przy obiektach oraz przy obiek-
tach tymczasowych o konstrukcji palnej,

9) przestrzeganiu zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas
zbioru, transportu lub składowania palnych płodów rolnych,

10) zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów w lesie
poprzez wykonywanie wymaganych zabiegów ochronnych,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, tor-

fowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca
ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjąt-
kiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu
ludzi,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w od-

ległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc
ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ru-
chu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypa-
lania,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
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§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem,
podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 6. Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których

istnieje prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru,
podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 82a. [Niedopełnienie obowiązku; ochrona przeciwpożarowa] § 1.
Kto w razie powstania pożaru nie dopełnia obowiązku określonego
w przepisach o ochronie przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Po-
żarnej w postaci:

1) niezwłocznego zawiadomienia osób znajdujących się w strefie za-
grożenia oraz: centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki
ochrony przeciwpożarowej albo Policji bądź wójta albo sołtysa,

2) podporządkowania się zarządzeniu kierującego działaniem ratowni-
czym,

3) udzielenia niezbędnej pomocy kierującemu działaniem ratowniczym,
na jego żądanie,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie działań ra-

towniczych, a w szczególności utrudnia dojazd do obiektów zagrożonych
jednostkom ochrony przeciwpożarowej, prowadzącym działania ratowni-
cze.

§ 3. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontro-
lno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez upraw-
nionego strażaka Państwowej Straży Pożarnej,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

Art. 83. [Nieostrożność z materiałami wybuchowymi] § 1. Kto nie-
ostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi
lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepi-
som o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu
takich materiałów,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przed-

miotów stanowiących przedmiot wykroczenia.

Rozdział XI. Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu
i porządkowi w komunikacji

Art. 84. [Nieoznaczenie przeszkody] Kto wbrew obowiązkowi nie ozna-
cza w sposób odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, zarówno
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w dzień, jak i w porze nocnej, jakiejkolwiek przeszkody w ruchu drogo-
wym, urządzenia lub przedmiotu znajdujących się na drodze lub też miej-
sca prowadzonych robót, jeżeli to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu
albo utrudnić ruch na drodze,

podlega karze aresztu albo grzywny.

Art. 85. [Samowolna zmiana znaku] § 1. Kto samowolnie ustawia,
niszczy, uszkadza, usuwa, włącza lub wyłącza znak, sygnał, urządzenie
ostrzegawcze lub zabezpieczające albo zmienia ich położenie, zasłania je
lub czyni niewidocznymi,

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto samowolnie niszczy, uszkadza, usuwa

lub ustawia znak turystyczny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 2 można

orzec obowiązek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego
przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.

Art. 85a. [Niezgodne z przepisami znakowanie dróg wewnętrznych]
§ 1. Kto narusza przepisy dotyczące sposobu znakowania dróg wewnętrz-
nych, podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze za czyn określony w § 1 podlega ten, kto zlecił
wadliwe dokonanie tej czynności.

Art. 86. [Niezachowanie ostrożności] § 1. Kto na drodze publicznej,
w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, nie zachowując należytej ostroż-
ności, powoduje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny.
§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, znajdując się

w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 przez osobę

prowadzącą pojazd można orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 87. [Użycie alkoholu] § 1. Kto, znajdując się w stanie po użyciu al-
koholu lub podobnie działającego środka, prowadzi pojazd mechaniczny
w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,

podlega karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 50 złotych.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości

lub pod wpływem podobnie działającego środka, prowadzi na drodze
publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu inny pojazd niż
określony w § 1.
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§ 2. Kto, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie dzia-
łającego środka, prowadzi na drodze publicznej, w strefie zamieszkania
lub strefie ruchu inny pojazd niż określony w § 1,

podlega karze aresztu do 14 dni albo karze grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się

zakaz prowadzenia pojazdów.
§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1a lub 2 można

orzec zakaz prowadzenia pojazdów innych niż określone w § 1.

Art. 88. [Nieoświetlony pojazd] Kto na drodze publicznej, w strefie za-
mieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd bez wymaganych przepi-
sami świateł lub pozostawia pojazd bez wymaganego przepisami oświe-
tlenia,

podlega karze grzywny.

Art. 89. [Małoletni na drodze] Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru
nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na
drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 90. [Tamowanie ruchu] Kto tamuje lub utrudnia ruch na drodze
publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu,

podlega karze grzywny albo karze nagany.

Art. 91. [Zanieczyszczenie drogi] Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub
na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w oko-
licznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub sta-
nowić utrudnienie w ruchu drogowym,

podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Art. 92. [Niepodporządkowanie się znakowi] § 1. Kto nie stosuje się
do znaku lub sygnału drogowego albo do sygnału lub polecenia osoby
uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego,

podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto w celu uniknięcia kontroli nie stosuje się do sygnału osoby

uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie
pojazdu,

podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 można orzec

zakaz prowadzenia pojazdów.
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Art. 92a. [Niepodporządkowanie się ograniczeniu prędkości] Kto, pro-
wadząc pojazd, nie stosuje się do ograniczenia prędkości określonego
ustawą lub znakiem drogowym, podlega karze grzywny.

Art. 93. [Nieudzielenie pomocy] § 1. Prowadzący pojazd, który, uczest-
nicząc w wypadku drogowym, nie udziela niezwłocznej pomocy ofierze
wypadku,

podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia o którym mowa w § 1 orzeka się

zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 94. [Prowadzenie bez uprawnienia] § 1. Kto na drodze publicznej,
w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do
tego uprawnienia, podlega karze grzywny.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto prowadzi na drodze publicznej, w stre-
fie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd pomimo braku dopuszczenia
pojazdu do ruchu.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia, o którym mowa w § 1, można
orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Art. 95. [Prowadzenie bez dokumentów] Kto prowadzi na drodze pu-
blicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu pojazd, nie mając przy
sobie wymaganych dokumentów,

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

Art. 95a. [Niezgodne z prawdą dane w dowodzie rejestracyjnym] Kto
posługuje się dowodem rejestracyjnym zawierającym dane o spełnieniu
przez pojazd wymagań technicznych określonych w przepisach ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2011 r.
Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) niezgodne ze stanem faktycznym, podlega
karze grzywny do 500 zł.

Art. 96. [Nielegalne dopuszczenie do ruchu] § 1. Właściciel, posiadacz,
użytkownik lub prowadzący pojazd, który na drodze publicznej, w strefie
zamieszkania lub strefie ruchu dopuszcza:

1) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą sprawności fizycznej lub
psychicznej w stopniu umożliwiającym należyte prowadzenie po-
jazdu,

2) do prowadzenia pojazdu osobę niemającą wymaganych uprawnień,
3) do prowadzenia pojazdu osobę znajdującą się w stanie po użyciu

alkoholu lub podobnie działającego środka,
4) pojazd do jazdy pomimo braku wymaganych dokumentów stwier-

dzających dopuszczenie pojazdu do ruchu,
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5) pojazd do jazdy, pomimo że pojazd nie jest należycie zaopatrzony
w wymagane urządzenia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się
one do spełnienia swego przeznaczenia,

6) do korzystania z pojazdu samochodowego w sposób niezgodny z jego
przeznaczeniem,

podlega karze grzywny.
§ 2. Tej samej karze za czyny określone w § 1 pkt 1, 3–6 oraz za

nieumyślne dopuszczenie do prowadzenia pojazdu na drodze publicz-
nej przez osobę niemającą wymaganych uprawnień podlega dyspozytor
pojazdu lub osoba, do której obowiązków należą jego czynności, a jeżeli
takiej osoby nie wyznaczono – kierownik jednostki dysponującej pojaz-
dem.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie wskaże na
żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania
lub używania w oznaczonym czasie.

Art. 96a. [Oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego] § 1. Kto, nie bę-
dąc do tego uprawnionym, posiada w pojeździe urządzenia stanowiące
obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejowanego w ruchu, wysy-
łające sygnały świetlne w postaci niebieskich lub czerwonych świateł bły-
skowych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie, a także elementy
oznakowania w postaci napisów,

podlega karze grzywny.
§ 2. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, używa w pojeździe sygnałów

świetlnych w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błyskowych albo
sygnału dźwiękowego o zmiennym tonie,

podlega karze aresztu do 14 dni albo grzywny.
§ 3. Urządzenia lub elementy oznakowania, o których mowa w § 1 i 2,

podlegają przepadkowi, choćby nie stanowiły własności sprawcy.

Art. 96b. [Posługiwanie się kartą parkingową bez uprawnień] Kto, nie
będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową, o której
mowa w art. 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogo-
wym (Dz.U. z 2012 r. poz. 1137, z późn. zm.),

podlega karze grzywny do 2000 złotych.

Art. 97. [Inne naruszenia] Uczestnik ruchu lub inna osoba znajdująca
się na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, a także
właściciel lub posiadacz pojazdu, który wykracza przeciwko innym prze-
pisom ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym lub
przepisom wydanym na jej podstawie,

podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze nagany.
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