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Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:
K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.Ś.K., U.O.P.P.Ś. oraz U.O.P.Z., U.O.K., 
U.W.T.P.A., U.P.N.

K.K. –uwzględniono zmiany wprowadzające 
odpowiedzialność karną osoby, która w celu 
popełnienia przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym samodzielnie zapoznaje się 
z treściami mogącymi ułatwić popełnienie 
takiego przestępstwa, a także penalizujące 
przekroczenie granicy w celu popełnienia 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym 
zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

K.P.K. – wprowadzono przepisy doprecyzowujące 
gwarancje procesowe wobec pokrzywdzonego, 
m.in. domniemanie – w przypadku wątpliwości 

– małoletniości pokrzywdzonego oraz obowiązek 
zebrania informacji o pokrzywdzonym i odebrania 
od niego oświadczenia związanego ze stosowaniem 
środków ochrony i bezpieczeństwa. Uwzględniono 
także nowe przepisy odnoszące się m.in. 
do problematyki ścigania sprawców przestępstw 
związanych z wykorzystaniem danych 
informatycznych oraz publikowaniem 
lub udostępnianiem określonych treści drogą 
elektroniczną, stosowania listu żelaznego 
oraz doręczania oskarżonym odpisów aktu 
oskarżenia w postaci elektronicznej.

K.K.W. – zaznaczono zmiany wywołane 
wyrokiem TK dotyczącym przymusowego 

leczenia lub przymusowej rehabilitacji skazanego, 
u którego stwierdzono uzależnienie od alkoholu 
oraz uwzględniono zmiany dotyczące zarządzania 
sumami depozytowymi uzyskanymi 
w związku z postępowaniami prowadzonymi 
lub nadzorowanymi w powszechnych jednostkach 
organizacyjnych prokuratury.

K.K.S. – uwzględniono zmiany w prawie 
akcyzowym m.in. wprowadzające karę przepadku 
przedmiotów za nieumyślne paserstwo akcyzowe 
i sprzedaż wyrobów akcyzowych bez oznaczenia 
ich znakami akcyzy, a także wprowadzono 
nowy typ czynu: posiadanie i obrót fałszywymi 
znakami akcyzy lub upoważnieniami do odbioru 
banderol.

K.W. – wprowadzono przepisy wprowadzające 
nowy typ wykroczenia polegający na kierowaniu 
na chodniku rowerem, hulajnogą elektryczną 
i innymi urządzeniami bez zachowania prędkości 
pieszego lub na nieustąpieniu mu pierwszeństwa.

K.P.W. – uwzględniono nowelizację wprowadzającą 
dostosowanie przepisów do wprowadzenia 
ustandaryzowanych usług rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego oraz publicznej 
usługi hybrydowej w postępowaniach 
o wykroczenia. 

W zbiorze uwzględniono nowe teksty jednolite do Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego 
skarbowego, Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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 2 stycznia 2021 r. a 11 sierpnia 2021 r., oznaczono tekstem 
pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 11 sierpnia 2021 r., oznaczono 
tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma. Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich 
aktów prawnych wprowadzających te zmiany.

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN
od 1 maja 2021 r. – ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 694)

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

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

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 2021 (wyd. 19)

KODEKS KARNY
od 22 czerwca 2021 r. – ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r. poz. 1023)
	 	 → dotyczy: art. 255a § 2, art. 259a, art. 259b pkt 1.

KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO
od 9 lutego 2021 r.  –  ustawa z 16 grudnia 2020 o zmianie ustawy – Kodeks postępo-

wania karnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 155)
	 	 → dotyczy: art. 49b, art. 52a.
od 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).

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

	 	 → dotyczy: art. 156 § 5, § 5b, art. 218a § 1, § 3 i 4, art. 218b, 
art. 248 § 2, art. 266 § 1a, art. 281 § 2–4, art. 282 § 3, art. 284 § 2, 
art. 284a, art. 334 § 2a, art. 338 § 1a, § 4 i 5, art. 349, art. 610a.

od 1 października 2028 r.,  –  ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 
1 października 2029 r.   (Dz.U. poz. 2320)
	 	 → dotyczy: art. 55 § 1 zd. 1, 100a, art. 100b, art. 116, art. 119 § 1 

pkt 2, art. 120 § 1, § 1a, art. 124, art. 128 § 1, § 1a, § 1b, art. 130 
zd. 2, art. 131 § 1 i § 1a, art. 131a, 132 § 1 i § 1a, art. 133 § 1, 
art. 138, art. 139 § 1 zd. 2, art. 140, art. 141, art. 148a § 1, § 3 
i 4, art. 157 § 1 i 2, art. 213 § 2, art. 299a § 2, art. 300a, art. 302a, 
art. 332 § 1 pkt 1a, art. 333 § 3 zd. 2, art. 334 § 2 pkt 2, art. 338 § 1, 
1b i § 3 zd. 1, art. 338b § 1 zd. 1, art. 505 § 1 zd. 1 i 2, § 2 zd. 1, art. 
517d § 1a zd. 1, art. 517e § 1 zd. 1 i § 1a zd. 2, art. 589s § 3 zd. 3 
i art. 611tj § 5.
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KODEKS KARNY WYKONAWCZY
od 11 stycznia 2021 r.  –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 li-

stopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
– Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2021 r. poz. 53).

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

	 	 → dotyczy: art. 117.
od 1 stycznia 2022 r.  –  ustawa z 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo o proku-

raturze, ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 1236)

	 	 → dotyczy: art. 27b.

KODEKS KARNY SKARBOWY
od 5 marca 2021 r.  –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy – Kodeks karny skarbowy (Dz.U. poz. 408).

od 1 maja 2021 r.  –  ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzo-
wym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694)

	 	 → dotyczy: art. 30 § 2, art. 31 § 6 і 7, art. 34 § 2, art. 38 § 2 pkt 1, 
art. 48 § 2, art. 49 § 2, art. 63 § 1 i 3, art. 63a, art. 65 § 1 i 2, § 2a, 
2b, § 4, art. 67a, art. 69a § 1, § 1a, § 2, art. 70 § 1.

od 5 października 2021 r.  –  ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 
(Dz.U. poz. 2320)

	 	 → dotyczy: art. 16 § 4, art. 64 § 1–6, art. 80f § 3 pkt 1, 3, 4, art. 94 
§ 1, art. 106e, art. 127 § 1, art. 134 § 4, art. 142 § 4.

KODEKS WYKROCZEŃ
od 12 lutego 2021 r.  – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu 
ustawy – Kodeks wykroczeń (Dz.U. poz. 281).

od 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)

	 	 → dotyczy: art. 86a.
od 22 czerwca 2021 r.  –  ustawa z 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny 

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1023)
	 	 → dotyczy: art. 57 § 1, § 3.
po upływie 14 dni  –  ustawa z 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępo-
od dnia ogłoszenia   wania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 

nr 1222, oczekuje na podpis Prezydenta RP)
	 	 → dotyczy: art. 138c § 3, § 3a, § 4.
od 18 kwietnia 2026 r.  –  ustawa z 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkuren-

cji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1634)
	 	 → dotyczy: art. 138b.

Zmiany do Zbioru karnego PLUS 2021 (wyd. 19)



III

KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O WYKROCZENIA
od 15 marca 20201 r.  –  obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu usta-
wy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. 
poz. 457)

od 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. z 2021 r. poz. 1005)

	 	 → dotyczy: art. 96 § 1ac.
z dniem następującym  – ustawa z 23 lipca 2021 r. o zmianie ustawy o funduszach inwes-
po dniu ogłoszenia   tycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwesty-

cyjnymi oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1358, 
oczekuje na podpis Prezydenta RP)

	 	 → dotyczy: art. 96 § 1ac.
od 1 października 2029 r.  –  ustawa z 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elektronicznych 

(Dz.U. poz. 2320)
	 	 → dotyczy: art. 38 § 1 i § 2.

USTAWA O ODPOWIEDZIALNOŚCI PODMIOTÓW ZBIOROWYCH ZA CZYNY 
POPEŁNIONE POD GROŹBĄ KARY
od 1 lipca 2022 r.  –  ustawa z 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu miesz-

kalnego lub domu jednorodzinnego oraz Deweloperskim Fun-
duszu Gwarancyjnym (Dz.U. poz. 1177)

	 	 → dotyczy: art. 16 ust. 1 pkt 20.

USTAWA O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI
od 1 kwietnia 2021 r.  –  ustawa z 10 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 41)

	 	 → dotyczy: art. 132 ust. 1, 1a, 2–5, 5a–5c.
od 16 kwietnia,  –  ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzo-
od 1maja 2021 r.   wym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 694)
	 	 → dotyczy: art. 92 ust. 11, 12, 16, 17, 18, 23, 23a, 24.
od 23 czerwca 2021 r.  – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 

z 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 
(Dz.U. poz. 1119).

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII
od 1 marca 2021 r.  –  ustawa z 19 lipca 2019 r. o. zmianie ustawy – Kodeks spółek hand-

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

USTAWA O SZCZEGÓLNYCH ROZWIĄZANIACH ZWIĄZANYCH Z ZAPOBIEGANIEM,  
PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM COVID-19, INNYCH CHORÓB ZAKAŹNYCH  
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1) Szczegółowe spisy treści znajdują się w zakładkach.



VII

USTAWA 
z dnia 2 marca 2020 r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych 
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem 

i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych
(Dz.U. z 20.10.2020 r. poz. 1842 ze zm.)

(wyciąg)

Udzielenie skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności w okresie stanu 
zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19

Art. 14c. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z po-
wodu COVID-19 sąd penitencjarny, na wniosek dyrektora zakładu karnego, zatwierdzony przez 
Dyrektora Generalnego Służby Więziennej, może udzielić skazanemu przerwy w wykonaniu kary 
pozbawienia wolności, chyba że istnieje uzasadnione przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu 
poza zakładem karnym nie będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności popełni prze-
stępstwo, lub nie będzie stosował się do wytycznych, poleceń lub decyzji właściwych organów zwią-
zanych z przeciwdziałaniem COVID-19 lub leczeniem zarażenia wirusem SARS-CoV-2.

2. Dyrektor zakładu karnego może złożyć wniosek, o którym mowa w ust. 1, jeżeli w jego ocenie 
udzielenie przerwy skazanemu może przyczynić się do ograniczenia albo wyeliminowania epidemii. 
Do wniosku dołącza się opinię o skazanym, sporządzoną przez administrację zakładu karnego, doty-
czącą okoliczności będących podstawą udzielenia przerwy, o których mowa w ust. 1.

3. Sąd udziela przerwy na czas oznaczony. Okres przerwy może być przedłużany na wniosek 
dyrektora zakładu karnego na dalszy czas oznaczony. Okres przerwy udzielonej na podstawie ust. 1 
może trwać nie dłużej niż do ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszo-
nego z powodu COVID-19.

4. W posiedzeniu sądu ma prawo wziąć udział prokurator.
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5. Jeżeli prokurator oświadczy, nie później niż do czasu wydania postanowienia w przedmiocie 
wniosku o udzielenie albo przedłużenie przerwy, że sprzeciwia się jego uwzględnieniu, sąd umarza 
postępowanie.

6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do skazanych:
1) za przestępstwo umyślne zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;
2) za przestępstwo nieumyślne na karę przekraczającą 3 lata pozbawienia wolności;
3) w warunkach określonych w art. 64 § 1 i 2 lub art. 65 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

karny.
7. Z dniem ogłoszenia przez właściwe władze o ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub 

stanu epidemii, który stanowił przesłankę udzielenia skazanemu przerwy w wykonaniu kary pozba-
wienia wolności, udzielona uprzednio przerwa ustaje z mocy prawa. W takim przypadku skazany 
jest zobowiązany do powrotu do zakładu karnego w terminie 3 dni od ustania tego stanu, chyba że 
nie jest to możliwe z uwagi na obowiązki nałożone na niego na podstawie przepisów o zapobieganiu 
oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

8. W kwestiach nieuregulowanych w ust. 1–5 stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2020 r. poz. 523 i 568) o przerwie w wykonaniu kary pozba-
wienia wolności.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności poprzez umieszczenie skazanego w zakładzie 
leczniczym

Art. 14d. 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powo-
du COVID-19, jeżeli skazanemu nie można udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolno-
ści na podstawie art. 14c, a ograniczenie albo wyeliminowanie ryzyka zarażenia przez skazanego in-
nej osoby nie jest możliwe w ramach działań podejmowanych w zakładzie karnym, dyrektor zakładu 
karnego może złożyć do sądu penitencjarnego wniosek, zatwierdzony przez Dyrektora Generalnego 
Służby Więziennej, o wykonywanie kary w postaci umieszczenia skazanego w odpowiednim zakła-
dzie leczniczym. Do wykonywania kary w postaci umieszczenia skazanego w zakładzie leczniczym 
stosuje się odpowiednio przepisy wydane na podstawie art. 260 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks postępowania karnego.

2. Sąd orzeka o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poprzez umieszczenie skazanego w od-
powiednim zakładzie leczniczym na czas oznaczony albo odmawia uwzględnienia wniosku, jeżeli 
nie zachodzą okoliczności określone w ust. 1. Czas ten może być przedłużany na wniosek dyrektora 
zakładu karnego na dalszy czas oznaczony. Czas wykonywania kary w postaci umieszczenia skaza-
nego w odpowiednim zakładzie leczniczym może trwać nie dłużej niż do ustania stanu zagrożenia 
epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

3. Posiedzenie odbywa się bez udziału stron.
4. Na postanowienie zażalenie przysługuje prokuratorowi i dyrektorowi zakładu karnego.
5. W kwestiach nieuregulowanych w ust. 1–4 stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. – Kodeks karny wykonawczy.

Art. 14d Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...
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Wykonywanie zastępczej kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, kary 
aresztu lub zastępczej kary aresztu, kary porządkowej oraz środka przymusu skutkującego 
pozbawienie wolności poprzez umieszczenie skazanego w zakładzie leczniczym

Art. 14e. Przepisy art. 14d stosuje się również do skazanych, w odniesieniu do których wykony-
wane są kary i środki przymusu określone w art. 242 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 
karny wykonawczy.

Zarządzenie w sprawie czasowej organizacji funkcjonowania podmiotu leczniczego dla 
osób pozbawionych wolności; szczególne zasady udzielania świadczeń zdrowotnych osobom 
pozbawionym wolności

Art. 14ea.1) 1. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego 
z powodu COVID-19, Dyrektor Generalny Służby Więziennej może określić, w drodze zarządzenia, 
czasowe cele, strukturę organizacyjną i zadania podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wol-
ności, o którym mowa w art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. 
Wydając zarządzenie, Dyrektor Generalny Służby Więziennej powinien określić zadania podmiotów 
leczniczych w taki sposób, aby zapewnić osobom pozbawionym wolności dostęp do opieki medycz-
nej.

2. W przypadku określonym w ust. 1 statut podmiotu leczniczego określony na podstawie art. 42 
ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej ulega zawieszeniu.

3. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu  
COVID-19, badaniom kontrolnym podmiotowym (wywiad chorobowy) i przedmiotowym (fizykal-
nym) poddaje się osobę pozbawioną wolności przed jej zwolnieniem z zakładu karnego, a osobę 
pozbawioną wolności przed jej przetransportowaniem tylko wtedy, gdy według oceny personelu 
medycznego stan zdrowia osoby pozbawionej wolności tego wymaga lub osoba pozbawiona wolno-
ści zgłasza dolegliwości zdrowotne.

4. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu  
COVID-19, lekarz podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności może udzielić porady 
lekarskiej oraz zlecić wykonanie badania (w tym badania kontrolnego), nie mając bezpośredniego 
kontaktu z pacjentem.

5. W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu  
COVID-19, przygotowane przez uprawniony personel medyczny jednorazowe dawki leków, także 
w podmiotach zapewniających całodobową opiekę pielęgniarską, mogą być przekazane osobie po-
zbawionej wolności za pośrednictwem funkcjonariusza lub pracownika Służby Więziennej w sposób 
uniemożliwiający niewłaściwe wydanie.

Zdalne posiedzenia sądu penitencjarnego
Art. 14f. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 

ogłoszonego z powodu COVID-19, w wypadku gdy w posiedzeniu sądu penitencjarnego bierze 
udział skazany pozbawiony wolności, posiedzenie to może się odbyć przy użyciu urządzeń tech-
nicznych umożliwiających przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośred-

1) Art. 14ea dodany przez art. 3 ustawy z 21 stycznia 2021 r. (Dz.U. poz. 180) zmieniającej nin. ustawę z dniem 12 lu-
tego 2021 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 14e–14f
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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 2020 r. poz. 1444;  

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

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział I
Zasady odpowiedzialności karnej

Struktura przestępstwa. Warunki odpowiedzialności
Art. 1. § 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto popełnia czyn zabroniony pod groź-

bą 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 pod-

lega 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 przestęp-

stwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest 
względniejsza dla sprawcy.
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Oddawany do rąk Czytelników zbiór przepisów obejmuje:
K.K., K.P.K., K.K.W., K.K.S., K.W., K.P.W., U.P.S.N., U.Ś.K., U.O.P.P.Ś. oraz U.O.P.Z., U.O.K., 
U.W.T.P.A., U.P.N.

K.K. –uwzględniono zmiany wprowadzające 
odpowiedzialność karną osoby, która w celu 
popełnienia przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym samodzielnie zapoznaje się 
z treściami mogącymi ułatwić popełnienie 
takiego przestępstwa, a także penalizujące 
przekroczenie granicy w celu popełnienia 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym 
zarówno w Polsce, jak i poza jej granicami.

K.P.K. – wprowadzono przepisy doprecyzowujące 
gwarancje procesowe wobec pokrzywdzonego, 
m.in. domniemanie – w przypadku wątpliwości 

– małoletniości pokrzywdzonego oraz obowiązek 
zebrania informacji o pokrzywdzonym i odebrania 
od niego oświadczenia związanego ze stosowaniem 
środków ochrony i bezpieczeństwa. Uwzględniono 
także nowe przepisy odnoszące się m.in. 
do problematyki ścigania sprawców przestępstw 
związanych z wykorzystaniem danych 
informatycznych oraz publikowaniem 
lub udostępnianiem określonych treści drogą 
elektroniczną, stosowania listu żelaznego 
oraz doręczania oskarżonym odpisów aktu 
oskarżenia w postaci elektronicznej.

K.K.W. – zaznaczono zmiany wywołane 
wyrokiem TK dotyczącym przymusowego 

leczenia lub przymusowej rehabilitacji skazanego, 
u którego stwierdzono uzależnienie od alkoholu 
oraz uwzględniono zmiany dotyczące zarządzania 
sumami depozytowymi uzyskanymi 
w związku z postępowaniami prowadzonymi 
lub nadzorowanymi w powszechnych jednostkach 
organizacyjnych prokuratury.

K.K.S. – uwzględniono zmiany w prawie 
akcyzowym m.in. wprowadzające karę przepadku 
przedmiotów za nieumyślne paserstwo akcyzowe 
i sprzedaż wyrobów akcyzowych bez oznaczenia 
ich znakami akcyzy, a także wprowadzono 
nowy typ czynu: posiadanie i obrót fałszywymi 
znakami akcyzy lub upoważnieniami do odbioru 
banderol.

K.W. – wprowadzono przepisy wprowadzające 
nowy typ wykroczenia polegający na kierowaniu 
na chodniku rowerem, hulajnogą elektryczną 
i innymi urządzeniami bez zachowania prędkości 
pieszego lub na nieustąpieniu mu pierwszeństwa.

K.P.W. – uwzględniono nowelizację wprowadzającą 
dostosowanie przepisów do wprowadzenia 
ustandaryzowanych usług rejestrowanego 
doręczenia elektronicznego oraz publicznej 
usługi hybrydowej w postępowaniach 
o wykroczenia. 

W zbiorze uwzględniono nowe teksty jednolite do Kodeksu postępowania karnego, Kodeksu karnego 
skarbowego, Kodeksu karnego wykonawczego, Kodeksu wykroczeń, Kodeksu postępowania 
w sprawach o wykroczenia i ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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 2 stycznia 2021 r. a 11 sierpnia 2021 r., oznaczono tekstem 
pogrubionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 11 sierpnia 2021 r., oznaczono 
tekstem pogrubionym i mniejszym stopniem pisma. Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich 
aktów prawnych wprowadzających te zmiany.

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN
od 1 maja 2021 r. – ustawa z 30 marca 2021 r. o zmianie 
ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 694)

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

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

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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przepisy wprowadzające, przepisy przejściowe, 
wykazy aktów zmieniających, wykazy aktów 
wykonawczych, skorowidze
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na 11 sierpnia
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Stan prawny na 11 sierpnia 2021 r.

Zbior karny 2021 g 50.indd   5 23/08/21   13:31




