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KODEKS KARNY:

22 czerwca 2021 r.  –  ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. poz. 1023)

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO:

24 marca 2021 r.     –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 1 marca 2021 r.  
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks postępowania 
karnego (Dz.U. poz. 534)

22 czerwca 2021 r.  –  ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. poz. 1023)

1 października 2028 r., 1 października 2029 r. – ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektro-
nicznych (Dz.U. poz. 2320)

KODEKS KARNY WYKONAWCZY:

16 marca 2021 r.    –  wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 11 marca 2021 r., SK 9/18 (Dz.U. poz. 472)

KODEKS WYKROCZEŃ:

20 maja 2021 r. –  ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 720)

22 czerwca 2021 r.  –  ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. poz. 1023)

18 kwietnia 2026 r.  –  ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i kon-
sumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)

KODEKS POSTĘPOWANIA 
W SPRAWACH O WYKROCZENIA:

17 czerwca 2021 r.  –  ustawa z 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych
oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 
poz. 1005) 

1 października 2029 r. –  ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320)

KODEKS KARNY SKARBOWY:

1 maja 2021 r. –  ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz nie-
których innych ustaw (Dz.U. poz. 694)

1 lipca 2021 r.  –  ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. poz. 2320)

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PODMIOTÓW ZBIOROWYCH 
ZA CZYNY ZABRONIONE POD GROŹBĄ KARY:

12 miesięcy od dnia ogłoszenia  –  ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu miesz-
kalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Funduszu Gwa-
rancyjnym (druk sejmowy nr 985, oczekuje na podpis Prezydenta RP)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 



PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII:

1 lipca 2021 r. –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1655 ze zm.)

UWZGLĘDNIA ZMIANY WCHODZĄCE W ŻYCIE Z DNIEM: 
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Ustawa
z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeks karny
(tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1444; 

zm. Dz.U. z 2020 r. poz. 1517; z 2021 r. poz. 1023)

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I
Zasady odpowiedzialności karnej

Struktura przestêpstwa. 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.

Przestêpstwa skutkowe z zaniechania

Art. 2. Odpowiedzialności karnej za przestępstwo skutkowe popełnione przez 
zaniechanie podlega ten tylko, na kim ciążył prawny, szczególny obowiązek zapo-
biegnięcia skutkowi.

Zasada humanitaryzmu

Art. 3. Kary oraz inne środki przewidziane w tym kodeksie stosuje się 
z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności z poszanowaniem god-
ności człowieka.
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Zasady stosowania ustawy karnej

Art. 4. § 1. Jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie po-
pełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę 
obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy.

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

§ 3. Jeżeli według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem nie jest już zagrożony 
karą pozbawienia wolności, wymierzoną karę pozbawienia wolności podlegającą 
wykonaniu zamienia się na grzywnę albo karę ograniczenia wolności, przyjmując 
że jeden miesiąc pozbawienia wolności 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 za-
broniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku 
wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospo-
lita Polska jest stroną, stanowi inaczej.

Czas i miejsce pope³nienia 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 sta-
nowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał 
nastąpić.

Kwalifikacja przestêpstw. Zbrodnia i wystêpek

Art. 7. § 1. Przestępstwo jest zbrodnią albo występkiem.
§ 2. Zbrodnią jest czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na 

czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą.
§ 3. Występkiem jest czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek 

dziennych albo powyżej 5 000 złotych, karą ograniczenia wolności przekraczającą 
miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc.

Zasada ustalania strony podmiotowej

Art. 8. Zbrodnię można popełnić tylko umyślnie; występek można popełnić 
także nieumyślnie, jeżeli ustawa tak stanowi.

Kodeks karnyArt. 4–8 
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Strona podmiotowa czynu. Umyślnośæ i nieumyślnośæ

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

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

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

Zdolnośæ wiekowa odpowiedzialności karnej

Art. 10. § 1. Na zasadach okreś lonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto po-
pełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat.

§ 2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego 
okreś lonego 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 okreś lonych w tym kodeksie, jeżeli oko-
liczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste 
za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wycho-
wawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

§ 3. W wypadku okreś lonym w § 2 orzeczona kara nie może przekroczyć 
dwóch trzecich górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przy-
pisane sprawcy przestępstwo; sąd może zastosować także nadzwyczajne złagodze-
nie 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 właściwości i warunki osobiste za tym prze-
mawiają.

Jednośæ czynu. Zbieg przepisów ustawy

Art. 11. § 1. Ten sam czyn może stanowić tylko jedno przestępstwo.
§ 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona okreś lone w dwóch albo więcej przepi-

sach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich 
zbiegających się przepisów.

§ 3. W wypadku okreś lonym w § 2 sąd wymierza karę na podstawie przepi-
su przewidującego karę najsurowszą, co nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu in-
nych środków przewidzianych w ustawie na podstawie wszystkich zbiegających 
się przepisów.

Kodeks karny Art. 9–11
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Naruszenie tajności g³osowania

Art. 251. Kto, naruszając przepisy o tajności głosowania, wbrew woli głosują-
cego zapoznaje się z treścią jego głosu,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.

Rozdział XXXII
Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

Wziêcie zak³adnika

Art. 252. § 1. Kto bierze lub przetrzymuje zakładnika w celu zmuszenia or-
ganu państwowego lub samorządowego, instytucji, organizacji, osoby fizycznej lub 
prawnej albo grupy osób do okreś lonego zachowania się,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Jeżeli czyn okreś lony w § 1 łączył się ze szczególnym udręczeniem zakład-

nika, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat 
pozbawienia wolności.

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa okreś lonego w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo okreś lone w § 1, kto odstąpił od zamia-
ru wymuszenia i zwolnił zakładnika.

§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary wobec sprawcy czy-
nu okreś lonego w § 2, który odstąpił od zamiaru wymuszenia i zwolnił zakładnika, 
a stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, jeżeli odstąpienie od zamiaru wymuszenia 
i zwolnienie zakładnika nastąpiło dobrowolnie.

Art. 253. (uchylony)

Czynny udzia³ w zbiegowisku

Art. 254. § 1. Kto bierze czynny udział w zbiegowisku wiedząc, że jego uczest-
nicy wspólnymi siłami dopuszczają się gwałtownego zamachu na osobę lub mienie,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§ 2. Jeżeli następstwem gwałtownego zamachu jest śmierć człowieka lub ciężki 

uszczerbek na zdrowiu, uczestnik zbiegowiska okreś lony w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Zamach na urz¹dzenia infrastruktury

Art. 254a. Kto zabiera, niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku 
element wchodzący w skład sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej, 
 elektroenergetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej albo linii kolejowej,  tramwajowej, 

Kodeks karny Art. 251–252, 254–254a
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trolejbusowej lub linii metra, powodując przez to zakłócenie działania całości lub 
części sieci albo linii,

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Publiczne nawo³ywanie do pope³nienia wystêpku 
lub przestêpstwa skarbowego

Art. 255. § 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia występku lub przestęp-
stwa skarbowego,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.

§ 2. Kto publicznie nawołuje do popełnienia zbrodni,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 3. Kto publicznie pochwala popełnienie przestępstwa,
podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolności albo 
pozbawienia wolności do roku.

Rozpowszechnianie treści mog¹cych u³atwiæ pope³nienie przestêpstwa 
o charakterze terrorystycznym

Art. 255a. § 1. Kto rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści mogące 
ułatwić popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym w zamiarze, aby 
przestępstwo takie zostało popełnione,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu popełnienia przestępstwa o charakte-

rze terrorystycznym uczestniczy w szkoleniu mogącym umożliwić popełnienie ta-
kiego przestępstwa.

§ 2.16 Tej samej karze podlega, kto w celu popełnienia przestępstwa o charakte-
rze terrorystycznym uczestniczy w szkoleniu mogącym umożliwić popełnienie takie-
go przestępstwa lub samodzielnie zapoznaje się z treściami, o których mowa w § 1.

Propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego

Art. 256. § 1. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój 
państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, 
rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.

§ 2.17 Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwa-
la lub sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła 

16 Art. 255a § 2 zmieniony przez art. 1 pkt 1 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. poz. 1023) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2021 r.

17 Z dniem 3 sierpnia 2011 r. art. 256 § 2 w części obejmującej wyrazy: „albo będące nośnikiem 
symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej”, został uznany za niezgodny z art. 42 
ust. 1 w związku z art. 54 ust. 1 i art. 2 Konstytucji RP, wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z 19 lip-
ca 2011 r., K 11/10 (Dz.U. Nr 160, poz. 964).

Kodeks karnyArt. 255–256 
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druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść okreś loną w § 1 albo będące 
nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego okreś lonego w § 2, 
jeżeli dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej, ko-
lekcjonerskiej lub naukowej.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo okreś lone w § 2 sąd orzeka przepadek 
przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Napaśæ z powodu ksenofobii, rasizmu lub nietolerancji religijnej

Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę 
z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z po-
wodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną 
innej osoby,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Przestêpczośæ zorganizowana. 
Udzia³ w zorganizowanej grupie przestêpczej

Art. 258. § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mają-
cych na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli grupa albo związek okreś lone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają 

na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

§ 3. Kto grupę albo związek okreś lone w § 1 w tym mające charakter zbrojny 
zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o charak-

terze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Dobrowolne odst¹pienie od udzia³u w zorganizowanej 
grupie przestêpczej

Art. 259. Nie podlega karze za przestępstwo okreś lone w art. 258, kto dobro-
wolnie odstąpił od udziału w grupie albo związku i ujawnił przed organem powoła-
nym do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnionego czynu lub 
zapobiegł popełnieniu zamierzonego przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego.

Przekraczanie granicy RP w celu pope³nienia przestêpstwa 
o charakterze terrorystycznym

Art. 259a. Kto przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej w celu popełnie-
nia na terytorium innego państwa przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub 
przestępstwa okreś lonego w art. 255a lub art. 258 § 2 lub 4,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Kodeks karny Art. 257–259a



116

Przekraczanie granicy RP w celu pope³nienia przestêpstwa 
o charakterze terrorystycznym

Art. 259a.18 Kto przekracza granicę Rzeczypospolitej Polskiej w celu popełnienia 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa określonego w art. 255a 
lub art. 258 § 2 lub 4, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Nadzwyczajne z³agodzenie kary; warunkowe zawieszenie wykonania kary

Art. 259b. Na wniosek prokuratora sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie 
kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy 
przestępstwa okreś lonego w art. 259a, który dobrowolnie odstąpił od:

1) popełnienia na terytorium innego państwa przestępstwa o charakterze ter-
rorystycznym lub przestępstwa okreś lonego w art. 255a lub art. 258 § 2 lub 4 
i ujawnił przed organem powołanym do ścigania przestępstw wszystkie istotne 
okoliczności popełnienia czynu lub zapobiegł popełnieniu zamierzonego 
przestępstwa;

1)19 popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym lub przestępstwa okreś-
lonego w art. 255a lub art. 258 § 2 lub 4 i ujawnił przed organem powołanym 
do ścigania przestępstw wszystkie istotne okoliczności popełnienia czynu lub 
zapobiegł popełnieniu zamierzonego przestępstwa;

2) pomocnictwa innym osobom w popełnieniu przestępstwa okreś lonego 
w art. 259a i ujawnił przed organem powołanym do ścigania przestępstw 
wszystkie istotne okoliczności popełnienia czynu, w szczególności informacje 
o osobach, które popełniły przestępstwa okreś lone w art. 259a.

Zak³ócenie przebiegu zgromadzenia

Art. 260. Kto przemocą lub groźbą bezprawną udaremnia przeprowadzenie 
odbywanego zgodnie z prawem zebrania, zgromadzenia lub pochodu albo takie ze-
branie, zgromadzenie lub pochód rozprasza,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do lat 2.

Zniewa¿enie pomnika

Art. 261. Kto znieważa pomnik lub inne miejsce publiczne urządzone w celu 
upamiętnienia zdarzenia historycznego lub uczczenia osoby,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.

18 Art. 259a zmieniony przez art. 1 pkt 2 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. poz. 1023) zmie-
niającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2021 r.

19 Art. 259b pkt 1 zmieniony przez art. 1 pkt 3 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. poz. 1023) 
zmieniającej nin. ustawę z dniem 22 czerwca 2021 r.

Kodeks karnyArt. 259a–261 






