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CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności

Art. 1. [Warunki odpowiedzialności] § 1. Odpowiedzialności za wykro-
czenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabro-

1 Tekst jednolity ogłoszono dnia 26.03.2018 r.
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1 KW Art. 2–2a

niony przez ustawę obowiązującą w czasie jego popełnienia pod groźbą
kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5000 złotych lub nagany.

§ 2. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie
można mu przypisać winy w czasie czynu.

Art. 2. [Zmiana ustawy] § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa
inna niż w czasie popełnienia wykroczenia, stosuje się ustawę nową,
jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest
względniejsza dla sprawcy.

§ 2. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty orzeczeniem nie jest już
zabroniony pod groźbą kary, ukaranie uważa się za niebyłe.

Art. 2a. [Zamiana kary] § 1. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty
prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo na karę pozba-
wienia wolności stanowi wykroczenie, orzeczona kara podlegająca wyko-
naniu ulega zamianie na karę aresztu w wysokości równej górnej granicy
ustawowego zagrożenia za taki czyn, a jeżeli ustawa nie przewiduje za
ten czyn kary aresztu, na karę ograniczenia wolności, a jeżeli ustawa nie
przewiduje za ten czyn kary ograniczenia wolności – na karę grzywny,
przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważny grzywnie
w kwocie od 10 do 250 złotych i nie przekraczając górnej granicy tego
rodzaju kary przewidzianej za ten czyn.

§ 2. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem
skazującym za przestępstwo na grzywnę lub karę ograniczenia wolno-
ści stanowi wykroczenie, orzeczone kary ulegają zamianie tylko wów-
czas, gdy kara grzywny lub ograniczenia wolności podlegająca wykona-
niu przekroczyłaby górną granicę ustawowego zagrożenia przewidzianą
za ten czyn. Wówczas orzeczoną karę grzywny lub ograniczenia wolności
zamienia się na karę w wysokości górnej granicy ustawowego zagrożenia
przewidzianej za dany czyn. Jeżeli za dany czyn nie jest przewidziana
kara ograniczenia wolności, orzeczoną karę ograniczenia wolności za-
mienia się na karę grzywny, przy czym miesiąc ograniczenia wolności
przyjmuje się za równoważny grzywnie od 100 do 2500 złotych nieprze-
kraczającej górnej granicy ustawowego zagrożenia za ten czyn.

§ 3. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty prawomocnym wyro-
kiem skazującym za przestępstwo stanowi wykroczenie, orzeczone środki
karne, środki kompensacyjne, środki związane z poddaniem sprawcy pró-
bie, środki zabezpieczające, o których mowa w art. 93a Kodeksu karnego,
oraz przepadek podlegają wykonaniu na podstawie przepisów dotych-
czasowych.

§ 4. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem
skazującym na karę pozbawienia wolności za przestępstwo stanowi wy-
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Art. 3–7 KW 1

kroczenie i kara ta była podstawą orzeczenia kary łącznej, kara łączna
traci moc. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty prawomocnym wyro-
kiem skazującym na karę ograniczenia wolności albo grzywny stanowi
wykroczenie i kary te były podstawą orzeczenia kary łącznej, kara łączna
traci moc tylko w razie wydania postanowienia w wypadku, o którym
mowa w § 2. W razie potrzeby sąd wydaje wyrok łączny.

§ 5. Przepisów § 1–4 nie stosuje się, jeżeli ich zastosowanie powoduje
skutki prawne mniej korzystne dla sprawcy niż stosowanie ustawy obo-
wiązującej poprzednio.

Art. 3. [Zasada terytorialności] § 1. Na zasadach określonych w niniejszej
ustawie odpowiada ten, kto popełnił wykroczenie na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrz-
nym.

§ 2. Odpowiedzialność za wykroczenie popełnione za granicą zachodzi
tylko wtedy, gdy przepis szczególny taką odpowiedzialność przewiduje.

Art. 4. [Czas i miejsce wykroczenia] § 1. Wykroczenie uważa się za
popełnione w czasie, w którym sprawca działał lub zaniechał działania,
do którego był obowiązany.

§ 2. Wykroczenie uważa się za popełnione na miejscu, gdzie sprawca
działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, albo gdzie
skutek nastąpił lub miał nastąpić.

Art. 5. [Wina] Wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nie-
umyślnie, chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za wykro-
czenie umyślne.

Art. 6. [Umyślność i nieumyślność] § 1. Wykroczenie umyślne zachodzi
wtedy, gdy sprawca ma zamiar popełnienia czynu zabronionego, to jest
chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia na to się
godzi.

§ 2. Wykroczenie nieumyślne zachodzi, jeżeli sprawca nie mając za-
miaru jego popełnienia, popełnia je jednak na skutek niezachowania
ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że możliwość
popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć.

Art. 7. [Nieświadomość karalności; błąd] § 1. Nieświadomość tego, że
czyn jest zagrożony karą, nie wyłącza odpowiedzialności, chyba że nie-
świadomość była usprawiedliwiona.

§ 2. Nie popełnia wykroczenia umyślnego, kto pozostaje w błędzie co
do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego.
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1 KW Art. 8–11

Art. 8. [Wiek] Na zasadach określonych w niniejszej ustawie odpowiada
ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17.

Art. 9. [Zbieg przepisów i wykroczeń] § 1. Jeżeli czyn wyczerpuje zna-
miona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy,
stosuje się przepis przewidujący najsurowszą karę, co nie stoi na prze-
szkodzie orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych
przepisów.

§ 2. Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa lub więcej wy-
kroczeń, wymierza się łącznie karę w granicach zagrożenia określonych
w przepisie przewidującym najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie
orzeczeniu środków karnych na podstawie innych naruszonych przepi-
sów.

Art. 10. [Zbieg wykroczenia z przestępstwem] § 1. Jeżeli czyn będący
wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa, orzeka się za
przestępstwo i za wykroczenie, z tym że jeżeli orzeczono za przestępstwo
i za wykroczenie karę lub środek karny tego samego rodzaju, wykonuje
się surowszą karę lub środek karny. W razie uprzedniego wykonania ła-
godniejszej kary lub środka karnego zalicza się je na poczet surowszych.

§ 2. Przy zaliczaniu kar przyjmuje się jeden dzień aresztu za równo-
ważny jednemu dniowi pozbawienia wolności, dwóm dniom ogranicze-
nia wolności oraz grzywnie w kwocie od 20 do 150 złotych.

§ 3. Karę aresztu orzeczoną za wykroczenie uważa się za karę tego
samego rodzaju co kara pozbawienia wolności orzeczona za przestępstwo.

§ 4. Zaliczeniu, o którym mowa w § 1, nie podlegają środki karne
w postaci:

1) nawiązki, jeżeli za wykroczenie i za przestępstwo orzeczono je na
rzecz różnych podmiotów;

2) obowiązku naprawienia szkody, jeżeli za wykroczenie i za przestęp-
stwo orzeczono je w związku z różnym rodzajem szkód.

Art. 11. [Usiłowanie] § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze po-
pełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmie-
rza do jego dokonania, które jednak nie następuje.

§ 2. Odpowiedzialność za usiłowanie zachodzi, gdy ustawa tak stanowi.
§ 3. Karę za usiłowanie wymierza się w granicach zagrożenia przewi-

dzianego dla danego wykroczenia.
§ 4. Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od

czynu lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.
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Art. 12–17 KW 1

Art. 12. [Podżeganie] Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna
osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego.

Art. 13. [Pomocnictwo] Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze,
aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem uła-
twia jego popełnienie, w szczególności dostarczając narzędzie, środek
przewozu, udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo
także ten, kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopusz-
czenia do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia
innej osobie jego popełnienie.

Art. 14. [Odpowiedzialność współdziałających] § 1. Odpowiedzialność
za podżeganie i pomocnictwo zachodzi wtedy, gdy ustawa tak stanowi
i tylko w razie dokonania przez sprawcę czynu zabronionego.

§ 2. Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego
odpowiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności, niezależnie
od odpowiedzialności pozostałych współdziałających.

§ 3. Karę za podżeganie lub za pomocnictwo wymierza się w granicach
zagrożenia przewidzianego dla danego wykroczenia.

Art. 15. [Obrona konieczna] Nie popełnia wykroczenia, kto w obronie
koniecznej odpiera bezpośredni bezprawny zamach na jakiekolwiek do-
bro chronione prawem.

Art. 16. [Stan wyższej konieczności] § 1. Nie popełnia wykroczenia,
kto działa w celu uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożą-
cego dobru chronionemu prawem, jeżeli niebezpieczeństwa nie można
inaczej uniknąć, a dobro poświęcone nie przedstawia wartości oczywiście
większej niż dobro ratowane.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, gdy sprawca poświęca dobro, które ma
szczególny obowiązek chronić nawet z narażeniem się na niebezpieczeń-
stwa osobiste.

Art. 17. [Niepoczytalność i poczytalność ograniczona] § 1. Nie popełnia
wykroczenia, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysło-
wego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie
czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.

§ 2. Jeżeli w czasie popełnienia wykroczenia zdolność rozpoznawa-
nia znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym
stopniu ograniczona, można odstąpić od wymierzenia kary lub środka
karnego.
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1 KW Art. 18–22

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wykroczenia wpra-
wił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub
ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć.

Rozdział II. Kary, środki karne i zasady ich wymiaru

Art. 18. [Kary] Karami są:
1) areszt;
2) ograniczenie wolności;
3) grzywna;
4) nagana.

Art. 19. [Areszt] Kara aresztu trwa najkrócej 5, najdłużej 30 dni; wymie-
rza się ją w dniach.

Art. 20. [Ograniczenie wolności] § 1. Kara ograniczenia wolności trwa
1 miesiąc.

§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany:
1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu;
2) jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy

na cele społeczne;
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywa-

nia kary.

Art. 21. [Obowiązek pracy] § 1. Obowiązek określony w art. 20 § 2 pkt 2
polega na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele spo-
łeczne w odpowiednim zakładzie pracy, placówce służby zdrowia, opieki
społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc charytatywną lub na
rzecz społeczności lokalnej w wymiarze od 20 do 40 godzin.

§ 2. W stosunku do osoby zatrudnionej organ orzekający, zamiast obo-
wiązku określonego w § 1, może orzec potrącenie od 10 do 25% wynagro-
dzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny wskazany
przez organ orzekający; w okresie odbywania kary ukarany nie może roz-
wiązać bez zgody sądu stosunku pracy.

§ 3. (uchylony)

Art. 22. [Obowiązki dodatkowe] Wymierzając karę ograniczenia wolno-
ści, organ orzekający może zobowiązać ukaranego do:

1) naprawienia w całości albo w części szkody wyrządzonej wykrocze-
niem;

2) przeproszenia pokrzywdzonego.
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Art. 23–26 KW 1

Art. 23. [Kara zastępcza] § 1. Jeżeli ukarany uchyla się od odbywania kary
ograniczenia wolności lub wykonania nałożonych na niego obowiązków,
a także w przypadku gdy ukarany wykonał część kary ograniczenia wol-
ności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu w wymiarze odpo-
wiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania, przyj-
mując, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny dwóm
dniom kary ograniczenia wolności.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastęp-
czej kary aresztu przysługuje zażalenie.

Art. 24. [Grzywna] § 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do
5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 2. Jeżeli za wykroczenie popełnione w celu osiągnięcia korzyści ma-
jątkowej wymierzono karę aresztu, orzeka się obok tej kary również
grzywnę, chyba że orzeczenie grzywny nie byłoby celowe.

§ 3. Wymierzając grzywnę, bierze się pod uwagę dochody sprawcy, jego
warunki osobiste i rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe.

Art. 25. [Zamiana grzywny] § 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się
bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezsku-
teczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną, okre-
ślając czas jej trwania. Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej tydzień,
najdłużej 2 miesiące. Przepisy art. 20 § 2 i art. 21 § 1 stosuje się odpo-
wiednio.

§ 2. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczno-
ści sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie
zastępczej kary aresztu, gdy:

1) ukarany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecz-
nie użytecznej zamienionej na podstawie § 1 albo uchyla się od jej
wykonania, lub

2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub
niecelowa.

§ 3. Zarządzając wykonanie zastępczej kary aresztu sąd przyjmuje, że
jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny grzywnie od 20 do
150 złotych; kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie kar zastępczych, o których mowa
w § 1 i 2, przysługuje zażalenie.

Art. 26. [Zakaz orzekania aresztu] Nie można wymierzyć kary aresztu
lub zastępczej kary aresztu, jeżeli warunki osobiste sprawcy uniemożli-
wiają odbycie tej kary.
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1 KW Art. 27–30

Art. 27. [Uwolnienie od zastępczego aresztu] § 1. Od zastępczej kary
aresztu sprawca może być uwolniony w każdym czasie przez wpłacenie
kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia.

§ 2. Jeżeli grzywna została uiszczona w części, karę zastępczą zmniejsza
się w sposób odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej w wysokości
grzywny.

Art. 28. [Środki karne] § 1. Środkami karnymi są:
1) zakaz prowadzenia pojazdów;
2) przepadek przedmiotów;
3) nawiązka;
4) obowiązek naprawienia szkody;
5) podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości w szcze-

gólny sposób;
6) inne środki karne określone przez ustawę.

§ 2. Środki karne można orzec, jeżeli są one przewidziane w przepisie
szczególnym, a orzeka się je, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

§ 3. Przepadek przedmiotów można orzec, choćby zachodziła okolicz-
ność wyłączająca ukaranie sprawcy.

§ 4. Obowiązek naprawienia szkody orzeka się w sposób określony
w przepisie szczególnym.

Art. 29. [Zakaz prowadzenia pojazdów] § 1. Zakaz prowadzenia pojaz-
dów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do
3 lat.

§ 2. Orzekając zakaz prowadzenia pojazdów określa się rodzaj pojazdu,
którego zakaz dotyczy.

§ 3. Zakaz, o którym mowa w § 1, obowiązuje od uprawomocnienia się
orzeczenia. Orzekając zakaz nakłada się obowiązek zwrotu dokumentu
uprawniającego do prowadzenia pojazdu, jeżeli dokument ten nie został
zatrzymany. Do chwili wykonania tego obowiązku okres, na który orze-
czono zakaz, nie biegnie.

§ 4. Na poczet zakazu prowadzenia pojazdów zalicza się okres zatrzy-
mania prawa jazdy lub innego dokumentu uprawniającego do prowadze-
nia pojazdu.

Art. 30. [Przepadek przedmiotów] § 1. Przepadek przedmiotów obej-
muje narzędzia lub inne przedmioty, które służyły lub były przeznaczone
do popełnienia wykroczenia, a jeżeli przepis szczególny tak stanowi –
także przedmioty pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z wykrocze-
nia.
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Art. 31–33 KW 1

§ 2. Przepadek przedmiotów niebędących własnością sprawcy wykro-
czenia można orzec tylko wtedy, gdy przepis szczególny tak stanowi.

§ 3. Przepadek przedmiotów następuje z chwilą uprawomocnienia się
orzeczenia.

§ 4. Przedmioty objęte przepadkiem przechodzą na własność Skarbu
Państwa, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 5. Przepadku nie orzeka się, jeżeli byłoby to niewspółmierne do wagi
popełnionego wykroczenia, chyba że chodzi o przedmiot pochodzący bez-
pośrednio z wykroczenia.

Art. 31. [Ogłoszenie orzeczenia] § 1. Podanie orzeczenia o ukaraniu do
publicznej wiadomości w szczególny sposób orzeka się wtedy, gdy może
to mieć znaczenie wychowawcze.

§ 2. Kara określona w § 1 polega na ogłoszeniu orzeczenia w zakładzie
pracy, w uczelni, w miejscu zamieszkania ukaranego, w innym właści-
wym miejscu lub w inny stosowny sposób. Ogłoszenie może nastąpić na
koszt ukaranego.

Art. 32. [Nawiązka] Nawiązkę orzeka się na rzecz pokrzywdzonego
w wypadkach przewidzianych w przepisach szczególnych.

Art. 33. [Dyrektywy wymiaru kary] § 1. Organ orzekający wymierza
karę według swojego uznania, w granicach przewidzianych przez ustawę
za dane wykroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu
i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziaływania oraz
cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku
do ukaranego.

§ 2. Wymierzając karę, organ orzekający bierze pod uwagę w szcze-
gólności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykroczeniem, stopień
winy, pobudki, sposób działania, stosunek do pokrzywdzonego, jak rów-
nież właściwości, warunki osobiste i majątkowe sprawcy, jego stosunki
rodzinne, sposób życia przed popełnieniem i zachowanie się po popeł-
nieniu wykroczenia.

§ 3. Jako okoliczności łagodzące uwzględnia się w szczególności:
1) działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem ciężkich warunków

rodzinnych lub osobistych;
2) działanie sprawcy wykroczenia pod wpływem silnego wzburzenia

wywołanego krzywdzącym stosunkiem do niego lub do innych osób;
3) działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie;
4) prowadzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem

wykroczenia i wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, zwłaszcza
w zakresie pracy;
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1 KW Art. 34–38

5) przyczynienie się lub staranie się sprawcy o przyczynienie się do usu-
nięcia szkodliwych następstw swego czynu.

§ 4. Jako okoliczności obciążające uwzględnia się w szczególności:
1) (uchylony)
2) działanie sprawcy w celu osiągnięcia bezprawnej korzyści majątkowej;
3) działanie w sposób zasługujący na szczególne potępienie;
4) (uchylony)
5) uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo lub wykrocze-

nie;
6) chuligański charakter wykroczenia;
7) działanie pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub innej po-

dobnie działającej substancji lub środka;
8) popełnienie wykroczenia na szkodę osoby bezradnej lub osoby, której

sprawca powinien okazać szczególne względy;
9) popełnienie wykroczenia we współdziałaniu z małoletnim.

§ 5. Przepisy § 1–4 stosuje się odpowiednio do środków karnych.

Art. 34. [Indywidualizacja kary] Okoliczności wpływające na wymiar
kary i środka karnego uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą.

Art. 35. [Wybór rodzaju kary] Jeżeli ustawa daje możność wyboru mię-
dzy aresztem a inną karą, areszt można orzec tylko wtedy, gdy czyn
popełniono umyślnie, a zarazem za orzeczeniem kary aresztu przemawia
waga czynu lub okoliczności sprawy świadczą o demoralizacji sprawcy
albo sposób jego działania zasługuje na szczególne potępienie.

Art. 36. [Nagana] § 1. Naganę można orzec wtedy, gdy ze względu na
charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy
należy przypuszczać, że zastosowanie tej kary jest wystarczające do wdro-
żenia go do poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego.

§ 2. Nie można orzec nagany za wykroczenie o charakterze chuligań-
skim.

Art. 37. [Nawiązka za wykroczenie chuligańskie] Jeżeli wykroczeniem
o charakterze chuligańskim została wyrządzona szkoda, można orzec na-
wiązkę do wysokości 1000 złotych na rzecz pokrzywdzonego albo na
rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny cel społeczny wskazany
przez organ orzekający.

Art. 37a. (uchylony)

Art. 38. [Recydywa wielokrotna] Ukaranemu co najmniej dwukrotnie za
podobne wykroczenia umyślne, który w ciągu dwóch lat od ostatniego

10



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. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od
czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postę-
powanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od zakończenia
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-
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.
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Art. 47 KW 1

§ 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
na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub
okoliczności mającej znaczenie prawne.
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1 KW Art. 48–50a

§ 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. z 2017 r. poz. 847).

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.
§ 1a. Tej samej karze podlega, kto będąc uczestnikiem przejazdu zor-

ganizowanej grupy uczestników masowej imprezy sportowej, posiada
przedmioty określone w § 1 lub wyroby pirotechniczne.

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 lub 1a
orzeka się przepadek przedmiotów stanowiących przedmiot wykrocze-
nia, choćby nie stanowiły własności sprawcy.
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Art. 51–52a KW 1

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. [Naruszenie przepisów o zgromadzeniach] § 1. Kto bierze udział
w zgromadzeniu, posiadając przy sobie broń, materiały wybuchowe, wy-
roby pirotechniczne lub inne niebezpieczne materiały lub narzędzia

– podlega karze aresztu do 14 dni, karze ograniczenia wolności albo
karze 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. 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. z 2018 r.
poz. 408),

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,
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1 KW Art. 52b–57

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.
§ 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
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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.

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

5)2 nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr organizatorów tu-
rystyki i przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych
usług turystycznych o zawieszeniu wykonywania działalności
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.
§ 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)

2 Art. 601 § 4 pkt 5 w brzmieniu ustawy z dnia 24.11.2017 r. (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2361), która wchodzi w życie 1.07.2018 r.
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