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K.K. – ostatnia zmiana dotyczy przeprowadza-
nych z obejściem prawa lub nielegalnych 
adopcji dzieci, wprowadza m.in. legalną 
definicję adopcji. Uwzględniono nowy tekst 
jednolity. 

K.P.K. – ustawa zawiera obszerną i rewolucyjną 
nowelizację postępowania karnego, która 
wprowadza zmiany w zakresie uprawnień 
procesowych stron, pełnomocników i innych 
podmiotów występujących w procesie karnym, 
ma na celu usprawnienie postępowania karnego 
oraz dostosowanie regulacji procesowych 
do wyzwań związanych z rozwojem 
technologicznym. Nowe przepisy dotyczą 
w szczególności ograniczenia zasady 
bezpośredniości na rozprawie głównej, 
dowodów, doręczeń pism procesowych, 
postępowania odwoławczego, kasacyjnego, 
a także odszkodowawczego.

K.K.W. – doprecyzowano przepis dotyczący 
wykonalności orzeczeń w zakresie przepadku 
albo dowodów rzeczowych oraz przepis 
odnoszący się do zakazu prowadzenia pojazdów, 
ponadto wprowadzono zmiany porządkujące 
właściwość miejscową organów egzekucyjnych 
prowadzących postępowanie zabezpieczające 
na wniosek sądu lub prokuratora.

K.K.S. – wprowadzono nowe przepisy 
dotyczące naruszenia obowiązku przesyłania 
księgi właściwemu organowi podatkowemu 
oraz odpowiedzialności z tytułu płatności 
z pominięciem mechanizmu podzielonej 
płatności.

K.P.W – zmiany są związane z obszerną 
nowelizacją kodeksu postępowania karnego 
i dotyczą m.in. sporządzania uzasadnień 
czy doręczania wyroków.

Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie 
ułatwiają korzystanie ze zbioru. Publikację uzupełniono o wykazy wszystkich aktów zmieniających 
uwzględnione ustawy oraz wykazy aktów wykonawczych, a także wyciągi zawierające najważniejsze 
przepisy intertemporalne.

Zmiany, które weszły w życie między 26 sierpnia 2019 r. a 1 stycznia 2020 r., oznaczono tekstem 
pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2020 r., oznaczono 
tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma. Na początku zbioru zamieszczono spis 
wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany.

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN

od 5 września, 5 października i 5 grudnia 2019 r. – 
ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 1694)

od 20 listopada 2019 r. – ustawa z 16 października 2019 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 2128)

od 30 lipca 2020 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070)

WYKAZ WSZYSTKICH ZMIAN UMIESZCZONO 
NA POCZĄTKU PUBLIKACJI

Wykazy wszystkich zmian do poszczególnych ustaw 
znajdują się na stronach tytułowych każdej z ustaw.
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Zmiany do Zbioru karnego PLUS (wyd. 16)

KODEKS KARNY
 od 6 września 2019 r. –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czy-

stości i  porządku w  gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1579)

  → dotyczy: art. 183 § 1.
od 1 4 października 2019 r.  –  obwie szczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy – Kodeks karny (Dz.U. poz. 1950).

od 20 list opada 2019 r.  –  ustawa z 1 6 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 
poz. 2128)

  → dotyczy: art. 115 § 22a, art. 211a § 2 i 3.

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO 
od 5 września,   –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
5 października  wania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1694)
i 5 grudnia 2019 r.   → dotyczy: odnośnika nr 1, art. 12 § 1a, § 3, art. 21, art. 29 

§ 2, art. 38 § 1, art. 55 § 1, § 2, § 2a, § 4, art. 56 § 1a, § 3, 
art.  57 §  1a, art.  81a §  3, §  4 pkt  2, art.  88 §  1, art.  95aa, 
art.  95b §  1a, art.  96, art.  99a, art.  100 §  1, §  1a, §  3, §  4, 
§ 6, art. 117 § 3a, art. 119 § 1 pkt 2, art. 120 § 1, art. 123 
§ 3, art. 131 § 1 i § 2, art. 132 § 1a, art. 133 § 2a, § 2b, § 2c, 
art. 138, art. 139 § 1, art. 148a § 1, § 3, § 4, art. 170 § 1 pkt 6, 
§ 1a, art. 185a § 2, § 4, art. 185c § 1a, § 2, § 3, § 4, art. 193 
§ 2a, art. 198 § 1, § 1a, § 1b, art. 213 § 1, art. 219 § 2, art. 257 
§ 2, § 3, art. 293 § 3, art. 299a § 2, art. 300 § 1, § 2, art. 315a, 
art. 325h, art. 330 § 2, art. 332 § 1 pkt 1, art. 333 § 2, § 3, § 3a, 
art. 334 § 3, art. 337a § 1, art. 338 § 1a, art. 338b, art. 339 § 3 
pkt 3, art. 340 § 2, § 2a, art. 342 § 1, art. 343 § 5a, art. 343a 
§ 1, art. 343b, art. 350a, art. 352, art. 353 § 4, § 5, art. 368, 
art. 377 § 3, art. 378a, art. 384 § 2, art. 386 § 1, art. 387 § 1a, 
art. 391 § 1, art. 394 § 1, § 2, art. 394a, art. 395, art. 396 § 1, 



II

§ 1a, § 3, § 4, art. 401 § 2, art. 405, art. 418 § 1b, § 3, art. 420 
§ 1, § 2, § 3, art. 423 § 1, art. 426 § 2, art. 427 § 3a, art. 437 § 1, 
art. 438 pkt 1, pkt 1a, art. 442 § 3, art. 443a, art. 446 § 1, 
art. 447 § 6, art. 449 § 2, art. 449a § 1, § 3, art. 452 § 2, § 3, 
art. 453 § 1a, art. 454 § 1, art. 454 § 3, art. 491 § 1, art. 496 
§ 3, art. 505, art. 517h § 1, art. 517i § 1, art. 521 § 1, art. 523 
§ 1a, art. 524 § 2, art. 526 § 2, art. 535 § 5, art. 537a, art. 545 
§ 2, art. 547 § 5, art. 552 § 1, art. 554 § 2a, § 2b, § 3, art. 607e 
§ 3a, art. 611 § 5, art. 632a § 3. 

KODEKS KARNY WYKONAWCZY 
od 5 października 20 19 r.  –  ustawa z  19 lipca 2019  r. o zmianie ustawy – Kodeks po-

stępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1694)

  → dotyczy: art. 9 § 2, 28 § 1, 152, 182 § 1, 242 § 4.
od 30 lipca 2020 r.  –  u stawa z  11 września 2019   r. o zmianie ustawy o postępo-

waniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 2070)

  → dotyczy: art. 187 § 1a, art. 195a § 1.
od 1 stycznia 2021 r.  –  ustawa z 11 września 2019 r.  – Przepisy wprowadzające usta-

wę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020)
  → dotyczy: art. 43g § 4. 

KODEKS KARNY SKARBOWY 
od 5 października 2019 r.  – ustawa z  19 lipca 2019  r. o zmianie ustawy – Kodeks po-

stępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1694)

  → dotyczy: art. 122 § 1 pkt 1.
od 1 listopada 2019 r. – ustawa z  9 sierpnia 2019  r. o zmianie ustawy o  podatku 

od towarów i  usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1751)

  → dotyczy: art. 53 § 30c, art. 57c.
od 1 kwietnia 2020 r. – ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towa-

rów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520)
  → dotyczy: art. 56 § 4, art. 61a.

KODEKS WYKROCZEŃ
od 18 kwietnia 2026 r. – ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie kon-

kurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1634)

  → dotyczy: art. 138b.
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KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA 
od 1 września 2019 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o systemie moni-

torowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1556)

  → dotyczy: art. 96 § 1ab.
od 5 października 2019 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-

nia karnego i niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1694)
  → dotyczy: art.  16 §  1, art.  35 §  3, art.  44 §  2, art.  59 §  2, 

art. 107 § 2. 
od 1 listopada 2019 r.  – ustawa z 4 października 2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

wykroczeń oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2077)
  → dotyczy: art. 54 § 10.

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
od 19 listopada 2019 r.  – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z 18 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz.U. poz. 2277).

od 1 stycznia 2020 r. – ustawa z  19  lipca 2019  r. o  realizowaniu usług społecznych 
przez centrum usług społecznych (Dz.U. poz. 1818)

  → dotyczy: art. 41 ust. 2.

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII 
od 1 stycznia 2020 r. – ustawa  z 19 lipca 2019 r. o realizowaniu usług społecznych 

przez centrum usług społecznych (Dz.U. poz. 1818)
  → dotyczy: art. 5 ust. 2 pkt 7.
od 1 marca 2020 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o. zmianie ustawy – Kodeks spółek 

handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655)
  → dotyczy: art. 40a ust. 4 pkt 2, ust. 7, ust. 14 pkt 7. 
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SPIS TREŚCI OGÓLNY1)

KODEKS KARNY ....................................................................................................................... 1–164
Przepisy wprowadzające Kodeks karny
Wybrane ustawy zmieniające Kodeks karny (wyciągi)

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO ..................................................................................... 1–340
Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego
Wybrane ustawy zmieniające Kodeks postępowania karnego (wyciągi)
Ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 437 ze zm.) (wyciąg)

KODEKS KARNY WYKONAWCZY ............................................................................................. 1–172
Wybrane ustawy zmieniające Kodeks karny wykonawczy (wyciągi)
Ustawa z 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy
– Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 428) (wyciąg)

KODEKS KARNY SKARBOWY .................................................................................................. 1–108
Przepisy wprowadzające Kodeks karny skarbowy
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Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA ................................................. 1–72
Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

POSTĘPOWANIE W SPRAWACH NIELETNICH ...................................................................... 1–56
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OCHRONA I POMOC DLA POKRZYWDZONEGO I ŚWIADKA ................................................. 17–26

Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ............. 5–20
Opłaty w sprawach karnych .................................................................................................... 21–26
Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi .............................................. 27–74
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1) Szczegółowe spisy treści znajdują się w zakładkach.
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ZMIANY:

od 6 września 2019 r. – ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czy-
stości i  porządku w  gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz.U. poz. 1579)

od 1 4 października 2019 r.  – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 
z 11 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego teks-
tu ustawy – Kodeks karny (Dz.U. poz. 1950)

od 20 list opada 2019 r.  – ustawa z 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
karny oraz ustawy - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 
poz. 2128)
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USTAWA
z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks karny
(tekst pierwotny Dz.U. z dnia 2 sierpnia 1997 r. Nr 88, poz. 553; tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1950; 

zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2128)

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I

Zasady odpowiedzialności karnej

Struktura przestępstwa. Warunki odpowiedzialności
Art. 1. § 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.

Przestępstwa skutkowe z zaniechania
Art. 2. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez zaniechanie 

podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapobiegnięcia skutkowi.

Zasada humanitaryzmu
Art. 3. Kary oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się z uwzględnieniem 

zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem godności człowieka.

Zasady stosowania ustawy karnej
Art. 4. § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia prze-

stępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzed-
nio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.
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Art. 5–10 Kodeks karny

§ 2. Jeżeli według nowej ustawy za czyn objęty wyrokiem nie można orzec kary w wysoko-
ści kary orzeczonej, wymierzoną karę obniża się do wysokości najsurowszej kary możliwej do 
orzeczenia na podstawie nowej ustawy.

§ 3. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zagrożony karą pozba-
wienia wolności, wymierzoną karę pozbawienia wolności podlegającą wykonaniu zamienia się 
na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, przyjmując że jeden miesiąc pozbawienia wolno-
ści równa się 60 stawkom dziennym grzywny albo 2 miesiącom ograniczenia wolności.

§ 4. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zabroniony pod groźbą 
kary, skazanie ulega zatarciu z mocy prawa.

Zasada terytorialności
Art. 5. Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na te-

rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, 
chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Czas i miejsce popełnienia czynu zabronionego
Art. 6. § 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.

Kwalifikacja przestępstw. Zbrodnia i występek
Art. 7. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.
§ 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krót-

szy od lat 3 albo karą surowszą.
§ 3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych 

albo powyżej 5000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą po-
zbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Zasada ustalania strony podmiotowej
Art. 8. Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić także nieumyśl-

nie, jeżeli ustawa tak stanowi.

Strona podmiotowa czynu. Umyślność i nieumyślność
Art. 9. § 1. Czyn zabroniony popełniony jest umyślnie, jeżeli sprawca ma zamiar jego popeł-

nienia, to jest chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popełnienia, na to się godzi.
§ 2. Czyn zabroniony popełniony jest nieumyślnie, jeżeli sprawca nie mając zamiaru jego 

popełnienia, popełnia go jednak na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych 
okolicznościach, mimo że możliwość popełnienia tego czynu przewidywał albo mógł przewi-
dzieć.

§ 3. Sprawca ponosi surowszą odpowiedzialność, którą ustawa uzależnia od określonego 
następstwa czynu zabronionego, jeżeli następstwo to przewidywał albo mógł przewidzieć.

Zdolność wiekowa odpowiedzialności karnej
Art. 10. § 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn 

zabroniony po ukończeniu 17 lat.
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Formy popełnienia przestępstwa Art. 11–13

§ 2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego 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 za-
sadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, 
jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio 
stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

§ 3. W wypadku określonym w § 2 orzeczona kara nie może przekroczyć dwóch trzecich 
górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego 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 ukoń-
czeniem lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo poprawcze prze-
widziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właści-
wości i warunki osobiste za tym przemawiają.

Jedność czynu. Zbieg przepisów ustawy
Art. 11. § 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 podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.
§ 3. W wypadku określonym w § 2 sąd wymierza karę na podstawie przepisu przewidujące-

go karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu innych środków przewidzianych 
w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów.

Czyn ciągły
Art. 12. § 1.1) Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wyko-

naniu z  góry powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem 
zamachu jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony 
jest tożsamość pokrzywdzonego.

§ 2.2) Odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, 
kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności 
lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli 
łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo.

Rozdział II

Formy popełnienia przestępstwa

Usiłowanie. Udolność i nieudolność
Art. 13. § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu zabronionego 

swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza do jego dokonania, które jednak nie następuje.
§ 2. Usiłowanie zachodzi także wtedy, gdy sprawca nie uświadamia sobie, że dokonanie 

jest niemożliwe ze względu na brak przedmiotu nadającego się do popełnienia na nim czynu 
zabronionego lub ze względu na użycie środka nie nadającego się do popełnienia czynu zabro-
nionego.

1) Art. 12 §  1 według numeracji ustalonej przez art.  3 ustawy z  4 października 2018  r. (Dz.U. 
poz. 2077) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 listopada 2018 r.

2)  Art. 12 § 2 dodany przez art. 3 ustawy z 4 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2077) zmieniającej nin. 
ustawę z dniem 15 listopada 2018 r.
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K.K. – ostatnia zmiana dotyczy przeprowadza-
nych z obejściem prawa lub nielegalnych 
adopcji dzieci, wprowadza m.in. legalną 
definicję adopcji. Uwzględniono nowy tekst 
jednolity. 

K.P.K. – ustawa zawiera obszerną i rewolucyjną 
nowelizację postępowania karnego, która 
wprowadza zmiany w zakresie uprawnień 
procesowych stron, pełnomocników i innych 
podmiotów występujących w procesie karnym, 
ma na celu usprawnienie postępowania karnego 
oraz dostosowanie regulacji procesowych 
do wyzwań związanych z rozwojem 
technologicznym. Nowe przepisy dotyczą 
w szczególności ograniczenia zasady 
bezpośredniości na rozprawie głównej, 
dowodów, doręczeń pism procesowych, 
postępowania odwoławczego, kasacyjnego, 
a także odszkodowawczego.

K.K.W. – doprecyzowano przepis dotyczący 
wykonalności orzeczeń w zakresie przepadku 
albo dowodów rzeczowych oraz przepis 
odnoszący się do zakazu prowadzenia pojazdów, 
ponadto wprowadzono zmiany porządkujące 
właściwość miejscową organów egzekucyjnych 
prowadzących postępowanie zabezpieczające 
na wniosek sądu lub prokuratora.

K.K.S. – wprowadzono nowe przepisy 
dotyczące naruszenia obowiązku przesyłania 
księgi właściwemu organowi podatkowemu 
oraz odpowiedzialności z tytułu płatności 
z pominięciem mechanizmu podzielonej 
płatności.

K.P.W – zmiany są związane z obszerną 
nowelizacją kodeksu postępowania karnego 
i dotyczą m.in. sporządzania uzasadnień 
czy doręczania wyroków.

Skorowidze do ustaw oraz tytuliki towarzyszące poszczególnym artykułom ustaw znacznie 
ułatwiają korzystanie ze zbioru. Publikację uzupełniono o wykazy wszystkich aktów zmieniających 
uwzględnione ustawy oraz wykazy aktów wykonawczych, a także wyciągi zawierające najważniejsze 
przepisy intertemporalne.

Zmiany, które weszły w życie między 26 sierpnia 2019 r. a 1 stycznia 2020 r., oznaczono tekstem 
pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 1 stycznia 2020 r., oznaczono 
tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma. Na początku zbioru zamieszczono spis 
wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany.

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN

od 5 września, 5 października i 5 grudnia 2019 r. – 
ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 1694)

od 20 listopada 2019 r. – ustawa z 16 października 2019 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego (Dz.U. poz. 2128)

od 30 lipca 2020 r. – ustawa z 11 września 2019 r. o zmianie 
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2070)

WYKAZ WSZYSTKICH ZMIAN UMIESZCZONO 
NA POCZĄTKU PUBLIKACJI

Wykazy wszystkich zmian do poszczególnych ustaw 
znajdują się na stronach tytułowych każdej z ustaw.

2020

Kodeks karny
Kodeks postępowania karnego
Kodeks karny wykonawczy
Kodeks karny skarbowy
Kodeks wykroczeń
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Postępowanie w sprawach nieletnich
Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary
Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi
Przeciwdziałanie narkomanii

przepisy wprowadzające, przepisy przejściowe, 
wykazy aktów zmieniających, wykazy aktów 
wykonawczych, skorowidze

Stan prawny
na 1 stycznia

2020

Stan prawny na 1 stycznia 2020
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