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UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM:
KODEKS KARNY:
25 sierpnia 2020 r.

– obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 lipca 2020 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks karny (Dz.U.
poz. 1444)

5 grudnia 2020 r.

– ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517)

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO:
26 sierpnia 2020 r.     – wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 sierpnia 2020 r., K 46/15 (Dz.U.
poz. 1458)

KODEKS KARNY WYKONAWCZY:
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 ze zm.)

1 stycznia 2021 r.

– ustawa z 11 września 2019 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2020 ze zm.)

KODEKS WYKROCZEŃ:
30 listopada 2020 r.

– ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)

5 grudnia 2020 r.

– ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517)

18 kwietnia 2026 r.

– ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

KODEKS POSTĘPOWANIA
W SPRAWACH O WYKROCZENIA:
4 września 2020 r.

– ustawa z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników
w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1423)

30 listopada 2020 r.

– ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)

KODEKS KARNY SKARBOWY:
1 lipca 2020 r.

– ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. poz. 1106)

1 października 2020 r.

– ustawa z 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1520 ze zm.)
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PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII:
1 lipca 2020 r.

– ustawa z 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji
Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 322 ze zm.)

19 sierpnia 2020 r.

– ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o substancjach chemicznych
i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1337)

1 września 2020 r.

– ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia
funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po
jej ustaniu (Dz.U. poz. 1493)

1 marca 2021 r.

– ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)
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Ustawa
z dnia 20 maja 1971 r.

Kodeks wykroczeń
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 821;
zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1238; z 2020 r. poz. 568, poz. 956,
poz. 1086, poz. 1517)

CZĘŚĆ OGÓLNA
Rozdział I
Zasady odpowiedzialności
Wykroczenie

Art. 1. § 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto popełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w czasie jego
popełnienia pod groźbą kary aresztu, ograniczenia wolności, grzywny do 5 000 złotych lub nagany.
§ 2. Nie popełnia wykroczenia sprawca czynu zabronionego, jeżeli nie można
mu przypisać winy w czasie czynu.
Kolizja ustaw w czasie

Art. 2. § 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.

747

Art. 63b–65a

Kodeks wykroczeń

Sprzeczne z prawem umieszczanie reklam w pobli¿u dróg publicznych

Art. 63b. § 1. Kto umieszcza reklamę, o której mowa w art. 4 pkt 23 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068) z naruszeniem warunków jej sytuowania określonych w art. 42a tej ustawy, o gabarytach
większych niż dopuszczalne lub wykonane z wyrobów innych niż dopuszczalne,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Podżeganie i pomocnictwo są karalne.
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec przepadek przedmiotów
służących lub przeznaczonych do popełnienia wykroczenia, choćby nie stanowiły
własności sprawcy, lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego.
Niewykonanie obowi¹zku oznakowania obiektu

Art. 64. § 1. Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim
miejscu albo utrzymania w należytym stanie 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
Wprowadzanie w b³¹d organu pañstwowego lub instytucji

Art. 65. § 1.6 Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania:
1) co do tożsamości własnej lub innej osoby,
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania,
podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu
organowi państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1.
Niestosowanie siê do poleceñ funkcjonariusza Policji lub Stra¿y Granicznej

Art. 65a.7 Kto umyślnie, nie stosując się do wydawanych przez funkcjonariusza Policji lub Straży Granicznej, na podstawie prawa, poleceń określonego
6
Art. 65 § 1 zmieniony przez art. 1 pkt 4 ustawy z 4 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2077) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 listopada 2018 r.
7
Art. 65a dodany przez art. 2 ustawy z 31 marca 2020 r. (Dz.U. poz. 568) zmieniającej nin. ustawę z dniem 31 marca 2020 r.
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zachowania się, uniemożliwia lub istotnie utrudnia wykonanie czynności służbowych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Wywo³anie fa³szywego alarmu

Art. 66. § 1. Kto:
1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób
wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony
bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,
2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy,
utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego
– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1 500 zł.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1 000 złotych.
Zniszczenie lub uszkodzenie urz¹dzenia zwi¹zanego
z dozorem elektronicznym

Art. 66a. Osoba, wobec której wykonuje się karę, środek karny lub środek
zabezpieczający, w systemie dozoru elektronicznego, albo osoba chroniona, która
umyślnie dopuszcza do zniszczenia, uszkodzenia, uczynienia niezdatnym do użytku nadajnika, rejestratora stacjonarnego lub przenośnego stanowiących środki
techniczne służące do wykonywania dozoru elektronicznego, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Niestosowanie siê do postanowieñ maj¹cych na celu
izolowanie osoby dotkniêtej przemoc¹ od osoby stosuj¹cej przemoc

Art. 66b.8 Kto nie stosuje się do:
1) wydanego przez Policję, na podstawie art. 15aa ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360 i 956), lub Żandarmerię Wojskową,
na podstawie art. 18a ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii
Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 431
i 956), nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania
i jego bezpośredniego otoczenia,
2) postanowienia sądu o udzieleniu zabezpieczenia w sprawach o zobowiązanie
osoby stosującej przemoc w rodzinie do opuszczenia wspólnie zajmowanego
mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia lub zakazanie zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia, którym nakaz lub zakaz, o których mowa
w pkt 1, został przedłużony,
3) postanowienia sądu o zobowiązaniu osoby stosującej przemoc w rodzinie
do opuszczenia wspólnie zajmowanego mieszkania i jego bezpośredniego
8
Art. 66b dodany przez art. 2 ustawy z 30 kwietnia 2020 r. (Dz.U. poz. 956) zmieniającej nin. ustawę z dniem 30 listopada 2020 r.
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otoczenia lub zakazaniu zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego
otoczenia, wydanego na podstawie art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218 i 956)
– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
Uszkodzenie lub bezprawne usuniêcie og³oszenia

Art. 67. § 1. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie wystawione publicznie przez instytucję państwową, samorządową albo organizację społeczną lub
też w inny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem,
podlega karze aresztu albo grzywny.
§ 2. Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie, afisz lub plakat wystawiony publicznie przez instytucję artystyczną, rozrywkową lub sportową albo w inny
sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, afiszem lub
plakatem,
podlega karze grzywny do 1 000 złotych albo karze nagany.
Bezprawny wyrób pieczêci, god³a, znaku

Art. 68. § 1. Kto bez właściwego zamówienia 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.
Umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków

Art. 69. Kto umyślnie niszczy, uszkadza, usuwa lub w inny sposób czyni bezskutecznymi znaki umieszczone przez organ państwowy 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
Wykonywanie czynności przez osobê do tego niezdoln¹

Art. 70. § 1. Kto, będąc niezdolny do czynności, której nieumiejętne wykonanie może wywołać niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, taką czynność przedsiębierze albo kto porucza ją osobie do jej wykonania niezdolnej lub
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Polecamy nasze publikacje z tego zakresu:
System Prawa Karnego Procesowego. Tom VIII. Dowody, części 1–4
redakcja naukowa Jerzy Skorupka, redaktor naczelny Piotr Hofmański, Warszawa 2019

MERITUM Postępowanie karne
redakcja naukowa Dariusz Świecki, Warszawa 2019

Kodeks karny. Komentarz
redakcja naukowa Violetta Konarska-Wrzosek, Warszawa 2020

Kodeks karny. Komentarz
redakcja naukowa Marek Mozgawa, Warszawa 2019

Kodeks postępowania karnego. Komentarz
redakcja naukowa Katarzyna Dudka, Warszawa 2020

Kodeks postępowania karnego. Komentarz
redakcja naukowa Dariusz Świecki, Warszawa 2020

Kodeks postępowania karnego. Komentarz praktyczny do nowelizacji 2019
redakcja naukowa Jarosław Zagrodnik, Warszawa 2020

Kodeks postępowania karnego. Tom II. Komentarz do art. 167–296
redakcja naukowa Ryszard A. Stefański, Stanisław Zabłocki, Warszawa 2019

Kodeks karny wykonawczy. Komentarz
Krzysztof Dąbkiewicz, Warszawa 2018

Kodeks wykroczeń. Komentarz
redakcja naukowa Tadeusz Bojarski, Warszawa 2019

Postępowanie w sprawach nieletnich. Komentarz
Piotr Górecki, Violetta Konarska-Wrzosek, Warszawa 2019

Czynności procesowe obrońcy i pełnomocnika w sprawach karnych
Dariusz Świecki, Warszawa 2020

Przymus adwokacko-radcowski w polskim procesie karnym
Piotr Misztal, Warszawa 2020

Obrońca i pełnomocnik w procesie karnym i karnym skarbowym
Jarosław Zagrodnik, Warszawa 2020

Przesłuchanie małoletnich i oﬁar przestępstw seksualnych
Kamil Federowicz, Warszawa 2020

Wzory pism procesowych w sprawach karnych z komentarzem
Michał Błoński, Warszawa 2020

Dowody zagraniczne. Gromadzenie i dopuszczalność w polskim procesie karnym.
Przewodnik z wzorami
Martyna Kusak, Warszawa 2019

Ochrona danych osobowych w ściganiu przestępstw. Standardy krajowe i unijne
Martyna Kusak, Paweł Wiliński, Warszawa 2020

Instytucja przepadku w polskim prawie karnym
Violetta Konarska-Wrzosek, Jerzy Lachowski, Warszawa 2020

Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych
Jan Ciszewski, Warszawa 2020

Zbiór obejmuje zmiany opublikowane do dnia 6 października 2020 r.,
w tym m.in.:
Kodeks karny, Kodeks wykroczeń:
• ustawa z 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu
drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1517)
Kodeks karny:
• obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 15 lipca
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks
karny (Dz.U. poz. 1444)
Kodeks postępowania karnego:
• wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 19 sierpnia 2020 r., K 46/15 (Dz.U.
poz. 1458)
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia:
• ustawa z 30 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 956)
• ustawa z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu
pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. poz. 1423)
Kodeks karny skarbowy:
• ustawa z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób prawnych, ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy
o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1106)
Wykaz wszystkich zmian zamieszczono przed spisem treści.
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