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Stan prawny na 24 sierpnia 2020 r. 

W 21. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw:
•  z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw,

•  z 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów  
bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami  
COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie  
układu w związku z wystąpieniem COVID-19,

•  z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników  
w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw.

W książce zamieszczono skorowidze przedmiotowe do obu kodeksów 
ułatwiające odnalezienie poszczególnych instytucji, a zaakcentowane 
kolorowym tłem tytuliki przed artykułami objaśniają ich sens.

Publikacja jest przeznaczona dla osób, którym niezbędna jest  
znajomość przepisów dotyczących wykroczeń.
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KODEKS 
WYKROCZEŃ

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r.
(tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 821 ze zm.)



KODEKS WYKROCZEÑ

UWZGLÊDNIONO ZMIANY WCHODZ¥CE W ¯YCIE Z DNIEM:
• 31 marca 2020 r. – ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 

rozwi¹zaniach zwi¹zanych z zapobieganiem, przeciwdzia³aniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywo³anych nimi sytuacji kryzysowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.)

• 24 czerwca 2020 r. – ustawa z 19 czerwca 2020 r. o dop³atach do oprocentowania 
kredytów bankowych udzielanych przedsiêbiorcom dotkniêtym skutkami COVID-19 
oraz o uproszczonym postêpowaniu o zatwierdzenie uk³adu w zwi¹zku z wyst¹-
pieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086 ze zm.)

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

• 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)



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)



11

CZĘŚĆ OGÓLNA 

Rozdział I
Zasady odpowiedzialności

Wykroczenie

Art. 1. § 1. Odpowiedzialności za wykroczenie podlega ten tylko, kto po-
pełnia czyn społecznie szkodliwy, zabroniony przez ustawę obowiązującą w cza-
sie 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 zabro-
niony pod groźbą kary, ukaranie uważa się za niebyłe.

Przekształcenie przestępstwa w wykroczenie. Zamiana kary

Art. 2a. § 1. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty prawomocnym wy-
rokiem skazującym za przestępstwo na karę pozbawienia wolności stanowi 
wykroczenie, orzeczona kara podlegająca wykonaniu 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 
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wolności, a jeżeli ustawa nie przewiduje za ten czyn kary ograniczenia wolności 
– na karę grzywny, przyjmując jeden dzień pozbawienia wolności za równoważ-
ny 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 wolności stanowi 
wykroczenie, orzeczone kary ulegają zamianie tylko wówczas, gdy kara grzywny 
lub ograniczenia wolności podlegająca wykonaniu 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 zamienia się na karę grzywny, przy czym miesiąc ograniczenia wolności 
przyjmuje się za równoważny grzywnie od 100 do 2 500 złotych nieprzekracza-
jącej górnej granicy ustawowego zagrożenia za ten czyn.

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

§ 4. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem 
skazującym na karę pozbawienia wolności za przestępstwo stanowi wykroczenie 
i kara ta była podstawą orzeczenia kary łącznej, kara łączna traci moc. Jeżeli 
według nowej ustawy czyn objęty prawomocnym wyrokiem 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 skut-
ki prawne mniej korzystne dla sprawcy niż stosowanie ustawy obowiązującej 
poprzednio.

Zasada terytorialności. Zasada podmiotowa i przedmiotowa

Art. 3. § 1. Na zasadach okreś lonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, 
kto popełnił wykroczenie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również 
na polskim statku wodnym lub powietrznym.

Art. 3
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§ 2. Odpowiedzialność za wykroczenie popełnione za granicą zachodzi 
tylko wtedy, gdy przepis szczególny taką odpowiedzialność przewiduje.

Czas i miejsce popełnienia wykroczenia

Art. 4. § 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.

Zasada winy w prawie wykroczeń

Art. 5. Wykroczenie można popełnić zarówno umyślnie, jak i nieumyślnie, 
chyba że ustawa przewiduje odpowiedzialność tylko za wykroczenie umyślne.

Wykroczenie umyślne i nieumyślne

Art. 6. § 1. Wykroczenie umyślne zachodzi wtedy, gdy sprawca ma za-
miar popełnienia czynu zabronionego, to jest chce go popełnić albo przewidu-
jąc możliwość jego popełnienia na to się godzi.

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

Błąd co do zagrożenia czynu karą (karalności). Błąd co do faktu

Art. 7. § 1. Nieświadomość tego, że czyn jest zagrożony karą, nie wyłącza 
odpowiedzialności, chyba że nieświadomość była usprawiedliwiona.

§ 2. Nie popełnia wykroczenia umyślnego, kto pozostaje w błędzie co do 
okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego.

Wiek sprawcy

Art. 8. Na zasadach okreś lonych w niniejszej ustawie odpowiada ten, kto 
popełnia czyn zabroniony po ukończeniu lat 17.

Art. 4–8
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Zbieg przepisów w prawie wykroczeń. Zbieg wykroczeń

Art. 9. § 1. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń okreś lonych 
w dwóch lub więcej przepisach ustawy, stosuje się przepis przewidujący najsu-
rowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków karnych na pod-
stawie innych naruszonych przepisów.

§ 2. Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa lub więcej wykroczeń, 
wymierza się łącznie karę w granicach zagrożenia okreś lonych w przepisie prze-
widującym najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu środków 
karnych na podstawie innych naruszonych przepisów.

Zbieg wykroczenia z przestępstwem

Art. 10. § 1. Jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem zna-
miona przestępstwa, orzeka się za przestępstwo i za wykroczenie, z tym że je-
żeli orzeczono za przestępstwo i za wykroczenie karę lub środek karny tego sa-
mego rodzaju, wykonuje się surowszą karę lub środek karny. W razie uprzed-
niego wykonania łagodniejszej kary lub środka karnego zalicza się je na poczet 
surowszych.

§ 2. Przy zaliczaniu kar przyjmuje się jeden dzień aresztu za równoważny 
jednemu dniowi pozbawienia wolności, dwóm dniom ograniczenia 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 przestępstwo 

orzeczono je w związku z różnym rodzajem szkód.

Zaliczanie kar za wykroczenia wyczerpujące znamiona przestępstwa 
ze względu na łączną wartość mienia

Art. 10a.1 § 1. Jeżeli czyn będący wykroczeniem, za które wymierzono karę 
lub środek karny, stanowi, wspólnie z innym czynem lub czynami, ze względu 

1  Art. 10a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z 4 października 2018 r. (Dz.U. poz. 2077) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 listopada 2018 r.

Art. 9–10a
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na łączną wartość mienia przestępstwo, za które wymierzono karę lub środek 
karny tego samego rodzaju, wykonuje się surowszą karę lub środek karny. Prze-
pisy art. 10 § 1 zdanie drugie oraz §  2–4 stosuje się odpowiednio.

§ 2. W wypadku dwóch lub więcej czynów będących wykroczeniami, 
o których mowa w § 1 , za karę lub środek karny wymierzony za wykroczenie 
w rozumieniu § 1  uznaje się sumę kar lub środków karnych wymierzonych za 
te wykroczenia.

Usiłowanie wykroczenia

Art. 11. § 1. Odpowiada za usiłowanie, kto w zamiarze popełnienia czynu 
zabronionego swoim zachowaniem bezpośrednio zmierza 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 przewidzia-

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

zapobiegł skutkowi stanowiącemu znamię czynu zabronionego.

Podżeganie do wykroczenia

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

Pomocnictwo do wykroczenia

Art. 13. Odpowiada za pomocnictwo, kto w zamiarze, aby inna osoba do-
konała czynu zabronionego, swoim zachowaniem ułatwia jego popełnienie, 
w szczególności dostarczając narzędzie, środek przewozu, udzielając rady lub 
informacji; odpowiada za pomocnictwo także ten, kto wbrew prawnemu, szcze-
gólnemu obowiązkowi niedopuszczenia do popełnienia czynu zabronionego 
swoim zaniechaniem ułatwia innej osobie jego popełnienie.

Odpowiedzialność podżegacza i pomocnika. 
Zasada indywidualizacji winy

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

Art. 11–14
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