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Część ogólna

Rozdział I. Zasady odpowiedzialności karnej

 Artykuł 1 Warunki odpowiedzialności 
§ 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn 
zabroniony pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie jego 
popełnienia. 

§ 2. Nie stanowi przestępstwa czyn zabroniony, którego społeczna 
szkodliwość jest znikoma. 

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

 Artykuł 2 Przestępstwo skutkowe przez zaniechanie
Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez 
zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obo-
wiązek zapobiegnięcia skutkowi. 

 Artykuł 3 Zasada humanitaryzmu
Kary oraz inne środki przewidziane w  tym kodeksie stosuje się 
z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszano-
waniem godności człowieka. 

 Artykuł 4 Zmiana ustawy 
§ 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie po-
pełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy sto-
sować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla 
sprawcy. 
§ 2. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem zagrożony jest 
karą, której górna granica jest niższa od kary orzeczonej, wymierzoną 
karę obniża się do górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzia-
nego za taki czyn w nowej ustawie. 
§ 3. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już za-
grożony karą pozbawienia wolności, wymierzoną karę pozbawienia 
wolności podlegającą wykonaniu zamienia się na grzywnę albo karę 
ograniczenia wolności, przyjmując że jeden miesiąc pozbawienia wol-
ności równa się 60 stawkom dziennym grzywny albo 2 miesiącom ogra-
niczenia wolności. 
§ 4. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już za-
broniony pod groźbą kary, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa. 
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Chapter I. Principles of criminal liability

Conditions of liability Article 1 
§ 1. Only a person who commits an act punishable under the law in force 
at that time bears criminal liability.

§ 2. If the effects of a prohibited act on society are insignificant, it will 
not constitute an offence.

§ 3. The offender of a prohibited act does not commit an offence if no 
guilt can be attributed to him at that time.

Criminal consequences by ommissionomission Article 2 
Only a person with a specific legal duty to prevent criminal consequences 
committed by omission bears criminal liability for an offence with such 
consequences.

Humanitarian principles Article 3 
Penalties and other measures provided for in this Code are applied with 
humanitarian principles in mind, particularly with respect for human 
dignity.

Changes in law Article 4 
§ 1. If the law in force when sentencing is different to the law in force 
when the offence was committed, the new law will apply. However, the 
former law applies if it is more lenient for the offender.

§ 2. If the sentence concerns an act for which the sanction under the new 
law has a lower upper limit than the sanction imposed, then the sanction 
will be lowered to the upper limit of the statutory sanction provided for 
the act under the new law.

§ 3. If the sentence concerns an act that under the new law is no lon-
ger subject to imprisonment, an enforceable sanction of imprisonment 
is commuted to a  fine or the restriction of liberty, assuming that one 
month’s imprisonment is equivalent to 60 times the daily fine, or two 
months’ restriction of liberty.

§ 4. If the sentence concerns an act that under the new law is no longer 
punishable, the sentence is cancelled by virtue of the law.



Część ogólna

12

5–9
 Artykuł 5 Zasada terytorialna

Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabro-
niony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim 
statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, 
której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. 

 Artykuł 6 Czas i miejsce przestępstwa 
§ 1. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w  czasie, w  którym 
sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany. 

§ 2. Czyn zabroniony uważa się za popełniony w  miejscu, w  którym 
sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany, 
albo gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub 
według zamiaru sprawcy miał nastąpić. 

 Artykuł 7 Zbrodnia i występek 
§ 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem. 

§ 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolno-
ści na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. 

§ 3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 
30 stawek dziennych, karą ograniczenia wolności albo karą pozbawie-
nia wolności przekraczającą miesiąc. 

 Artykuł 8 Umyślność i nieumyślność
Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić 
także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi. 

 Artykuł 9 Rozwinięcie 
§ 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma za-
miar jego popełnienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możli-
wość jego popełnienia, na to się godzi. 

§ 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie 
mając zamiaru jego popełnienia, popełnia go jednak na skutek nieza-
chowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, mimo że 
możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewidzieć. 

§ 3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależ-
nia od określonego następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo 
to przewidywał albo mógł przewidzieć. 
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Territorial principles Article 5 
Polish criminal law applies to an offender who commits a prohibited act 
in the Republic of Poland, or on a Polish vessel or aircraft, unless the Re-
public of Poland is party to an international agreement stating otherwise. 

Time and place of the offence Article 6 
§ 1. A prohibited act is deemed to have been committed at the time that 
the offender acts or fails to perform an action that the offender is obliged 
to perform.

§ 2. A  prohibited act is deemed to have been committed at the place 
where the offender acts or fails to perform an action that the offender is 
obliged to perform, or where the results of the prohibited act take place, 
or are intended by the offender to take place. 

Indictable and summary offence Article 7 
§ 1. An offence is either an indictable offence or a summary offence.

§ 2. An indictable offence is a prohibited act punished by imprisonment 
for at least three years, or a more severe penalty.

§ 3. A  summary offence is a  prohibited act punished by a fine higher 
than 30 times the daily rate, the restriction of liberty or imprisonment 
exceeding one month.

Intent and lack of intent Article 8 
An indictable offence must involve intent; a  summary offence may be 
committed without intent, where stated by the law.

Additional information Article 9 
§ 1. A prohibited act is committed with intent when the offender wants 
to commit it, namely where there is a desire to commit it or an accept-
ance of the foreseen possibility of committing the act.

§ 2. A prohibited act is committed without intent where the offender 
does not intend to commit it, but does so out of a failure to exercise due 
care under the circumstances, even though the possibility of committing 
the prohibited act was foreseen, or could have been foreseen.

§ 3. The offender bears more severe liability, which the law makes de-
pendent on certain consequences of a prohibited act, if the consequences 
were foreseen or could have been foreseen.
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 Artykuł 10 Wiek 

§ 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto po-
pełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat. 

§ 2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabro-
nionego określonego w art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, 
art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 223 
§ 2, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach 
określonych w  tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień 
rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przema-
wiają, a  w  szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wycho-
wawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne. 

§ 3. W  wypadku określonym w  §  2 orzeczona kara nie może prze-
kroczyć dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia prze-
widzianego za przypisane sprawcy przestępstwo; sąd może zastosować 
także nadzwyczajne złagodzenie kary. 

§ 4. W stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu 
lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki 
wychowawcze, lecznicze albo poprawcze przewidziane dla nieletnich, 
jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwo-
ści i warunki osobiste za tym przemawiają. 

 Artykuł 11 Zbieg przepisów 
§ 1. Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo. 

§ 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej 
przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podsta-
wie wszystkich zbiegających się przepisów. 

§ 3. W wypadku określonym w § 2 sąd wymierza karę na podstawie 
przepisu przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie 
orzeczeniu innych środków przewidzianych w  ustawie na podstawie 
wszystkich zbiegających się przepisów. 

 Artykuł 12 Czyn ciągły
Dwa lub więcej zachowań, podjętych w  krótkich odstępach czasu 
w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn za-
broniony; jeżeli przedmiotem zamachu jest dobro osobiste, warunkiem 
uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest tożsamość po-
krzywdzonego. 
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Age Article 10 
§ 1. The provisions of this Code apply to anyone aged 17 or older who 
commits a prohibited act.

§ 2. The provisions of this Code may apply to minors aged 15 or older 
who commit a prohibited act set out in Article 134, Article 148 §§ 1, 
2 or 3, Article 156 §§ 1 or 3, Article 163 §§ 1 or 3, Article 166, Ar-
ticle 173 §§ 1 or 3, Article 197 § 3 or 4, Article 223 § 2, Article 252 
§§ 1 or 2 and in Article 280, if deemed appropriate given the circum-
stances of the case and the level of mental development of the offender, 
the characteristics and personal situation, and especially if previously 
attempts at edu cational or correctional measures have been ineffective.

§ 3. In the case set out in § 2, the sentence imposed may not exceed 
two-thirds of the statutory maximum sentence for the offence attributed 
to the offender; the court may also apply an extraordinary mitigation of 
punishment.

§ 4. If an offender commits a prohibited act after turning 17, but before 
turning 18 years old, the court will adopt educational, therapeutic, or cor-
rectional measures prescribed for young offenders, instead of a penalty, if 
it is deemed appropriate given the circumstances of the case and the level 
of mental development of the offender, the characteristics and personal 
situation.

Overlapping provisions Article 11 
§ 1. One act can only constitute one offence.

§ 2. If an act has the features specified in two or more provisions of crim-
inal law, the court sentences the offender for one offence on the basis of 
all the applicable provisions.

§ 3. In the case specified in § 2, the court imposes a sentence on the basis 
of the provision providing for the most severe penalty, which does not 
prevent the court from imposing other measures provided for in law on 
the basis of all the applicable provisions.

Serial acts Article 12 

Two or more prohibited acts undertaken at short intervals with premedi-
tated intent are deemed to be one prohibited act. If the offence involves 
an attack on personal interests, then multiple acts can only be deemed 
a single prohibited act if they relate to the same aggrieved party.
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Rozdział II. Formy popełnienia przestępstwa

 Artykuł 13 Usiłowanie 
§ 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu za-
bronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego doko-
nania, które jednak nie następuje. 

§ 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia so-
bie, że dokonanie jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu na-
dającego się do popełnienia na nim czynu zabronionego lub ze względu 
na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabronionego. 

 Artykuł 14 Karalność 
§ 1. Sąd wymierza karę za usiłowanie w granicach zagrożenia przewi-
dzianego dla danego przestępstwa. 

§ 2. W wypadku określonym w art. 13 § 2 sąd może zastosować nad-
zwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. 

 Artykuł 15 Czynny żal i odstąpienie 
§ 1. Nie podlega karze za usiłowanie, kto dobrowolnie odstąpił od do-
konania lub zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronio-
nego. 

§ 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w stosunku 
do sprawcy, który dobrowolnie starał się zapobiec skutkowi stanowiące-
mu znamię czynu zabronionego. 

 Artykuł 16 Przygotowanie 
§ 1. Przygotowanie zachodzi tylko wtedy, gdy sprawca w celu popełnie-
nia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki 
do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do jego dokona-
nia, w szczególności w tymże celu wchodzi w porozumienie z inną oso-
bą, uzyskuje lub przysposabia środki, zbiera informacje lub sporządza 
plan działania. 

§ 2. Przygotowanie jest karalne tylko wtedy, gdy ustawa tak stanowi. 

 Artykuł 17 Odstąpienie 
§ 1. Nie podlega karze za przygotowanie, kto dobrowolnie od niego od-
stąpił, w szczególności zniszczył przygotowane środki lub zapobiegł sko-
rzystaniu z nich w przyszłości; w  razie wejścia w porozumienie z  inną 
osobą w celu popełnienia czynu zabronionego, nie podlega karze ten, kto 
nadto podjął istotne starania zmierzające do zapobieżenia dokonaniu. 
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Chapter II. Forms of Committing an Offence

Attempt Article 13 
§ 1. Anyone who intends to commit a prohibited act and makes a direct 
attempt that is subsequently not completed will be held liable for an at-
tempt.

§ 2. An attempt also occurs when the offender is unaware that it is not 
possible to commit the act because there is no suitable object on which 
to perpetrate the prohibited act, or because the tools used are not suitable 
for perpetrating this prohibited act.

Criminality Article 14 
§ 1. The sentence imposed by the court for an attempt will be within the 
limits of the penalty provided for the given offence.

§ 2. In the case specified in Article 13 § 2, the court may apply an extraor-
dinary mitigation of punishment, or even issue an absolute discharge.

Active repentencerepentance and absolute discharge Article 15 
§ 1. Anyone who voluntarily ceases a prohibited act or prevents the con-
sequences of the act is not subject to a penalty for the attempt.

§ 2. The court may apply an extraordinary mitigation of punishment to 
an offender who has voluntarily attempted to prevent the consequences 
constituting a feature of the prohibited act.

Preparation Article 16 
§ 1. Preparation only takes place when the offender, in order to commit 
a prohibited act, undertakes activities aimed at creating the conditions 
for performing an act leading directly to the prohibited act being carried 
out; in particular by entering into an arrangement with another person, 
acquiring or preparing tools, gathering information or concluding a plan 
of action for this purpose.

§ 2. Preparation is subject to a penalty only when established by the law. 

Preparation and absolute discharge Article 17 
§ 1. Anyone who voluntarily ceases the preparation, in particular by de-
stroying prepared tools or preventing them from being used in the future, 
is not subject to penalty. If an arrangement was entered into with another 
person in order to commit a prohibited act, then anyone who makes a se-
rious attempt to prevent the prohibited act from being committed is not 
subject to a penalty.
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§ 2. Nie podlega karze za przygotowanie osoba, do której stosuje się 
art. 15 § 1. 

 Artykuł 18 Sprawstwo, podżeganie i pomocnictwo 
§ 1. Odpowiada za sprawstwo nie tylko ten, kto wykonuje czyn za-
broniony sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, ale także 
ten, kto kieruje wykonaniem czynu zabronionego przez inną osobę lub 
wykorzystując uzależnienie innej osoby od siebie, poleca jej wykonanie 
takiego czynu. 

§ 2. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała 
czynu zabronionego, nakłania ją do tego. 

§ 3. Odpowiada za pomocnictwo, kto w  zamiarze, aby inna osoba 
dokonała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego po-
pełnienie, w  szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, 
udzielając rady lub informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, 
kto wbrew prawnemu, szczególnemu obowiązkowi niedopuszczenia 
do popełnienia czynu zabronionego swoim zaniechaniem ułatwia innej 
osobie jego popełnienie. 

 Artykuł 19 Karalność 
§ 1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub pomocnictwo w granicach 
zagrożenia przewidzianego za sprawstwo. 

§ 2. Wymierzając karę za pomocnictwo sąd może zastosować nadzwy-
czajne złagodzenie kary. 

 Artykuł 20 Nieakcesoryjność odpowiedzialności
Każdy ze współdziałających w popełnieniu czynu zabronionego odpo-
wiada w granicach swojej umyślności lub nieumyślności niezależnie od 
odpowiedzialności pozostałych współdziałających. 

 Artykuł 21 Okoliczności osobiste 
§ 1. Okoliczności osobiste, wyłączające lub łagodzące albo zaostrzające 
odpowiedzialność karną, uwzględnia się tylko co do osoby, której do-
tyczą. 

§ 2. Jeżeli okoliczność osobista dotycząca sprawcy, wpływająca cho-
ciażby tylko na wyższą karalność, stanowi znamię czynu zabronionego, 
współdziałający podlega odpowiedzialności karnej przewidzianej za ten 
czyn zabroniony, gdy o tej okoliczności wiedział, chociażby go nie do-
tyczyła. 
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§ 2. Anyone covered by Article 15 § 1 is not liable to a penalty for prepa-
ration.

Perpetration, instigation, aiding and abetting Article 18 
§ 1. Not only is the offender of a prohibited act liable, whether alone or 
together with an accomplice, but also anyone who organises a prohibited 
act to be carried out by another person, or who, taking advantage of the 
dependency of another person on him or her, orders that person to com-
mit the prohibited act.

§ 2. Anyone who, intending another person to commit a prohibited act, 
induces the person to do so, is liable for instigation.

§ 3. Anyone who, intending another person to commit a prohibited act, 
serves to facilitate the commission of the act, particularly by providing 
tools, means of transport, or providing advice or information, will be 
liable for aiding and abetting. In addition, anyone who, acting against 
a  particular legal duty to prevent a  prohibited act, facilitates its com-
mission by another person through his or her omission, is also liable for 
aiding and abetting.

Criminality Article 19 
§ 1. The penalty imposed by the court for aiding and abetting will be 
within the limits of the penalty provided for the given offence.

§ 2. In imposing the penalty for aiding and abetting, the court may apply 
an extraordinary mitigation of punishment.

Non-accessory liability Article 20 
Everyone participating in carrying out a prohibited act is liable within 
the limits of his or her intent, or lack thereof, irrespective of the liability 
of other participants.

Personal circumstances Article 21 
§ 1. Personal circumstances excluding, mitigating or aggravating an 
individual’s criminal liability are only considered for the person they 
relate to.

§ 2. If individual circumstances regarding the offender constitute a fea-
ture of a prohibited act, even if only in connection with increasing the 
penalty, then any accomplices are held liable under criminal law for the 
prohibited act if they knew about the circumstances, even though they 
did not relate to the accomplice.




