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Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany wraz 
z informacją, których przepisów dotyczą.
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 12 sierpnia 2021 r. a 12 stycznia 2022 r., oznaczono tekstem pogru-
bionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 12 stycznia 2022 r., oznaczono tekstem 
pogrubionym i mniejszym stopniem pisma. 

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 dotyczące m.in. 
nowej przesłanki orzekania środka karnego 
w postaci pozbawienia praw publicznych oraz 
zakazu zajmowania określonych stanowisk, 
wykonywania określonych zawodów lub pracy; 
penalizacji czynów polegających na fałszywym 
zawiadomieniu o zagrożeniach.
K.P.K. – uwzględniono nowe przepisy odnoszące 
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postanowieniem w przedmiocie dowodów 
rzeczowych, a także uwzględniono zmiany 
dotyczące zabezpieczenia majątkowego.
K.K.W. – uwzględniono m.in. zmiany dotyczące 
wysokości potrącenia z wynagrodzenia za pracę 
przysługującego skazanemu oraz zmiany 
odnoszące się do zakazu zajmowania stanowisk 
lub wykonywania zawodu, jak również dotyczące 
przechowywania środków pieniężnych podlega-
jących zabezpieczeniu majątkowemu lub 
z podlegającego zabezpieczeniu mienia na 
rachunkach depozytowych Ministra Finansów.
K.K.S. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. 
korekt deklaracji podatkowej oraz stosowania 
uproszczonego dokumentu administracyjnego 
(e-SAD), a także naruszeń przepisów dotyczących 
oświadczeń o sporządzaniu lokalnej dokumentacji 
cen transferowych oraz utrudniania kontroli 
skarbowej lub podatkowej.

K.W. – znacznie zwiększono wysokość kar 
i grzywien wymierzonych za wykroczenia 
w ruchu drogowym, wprowadzono nowe 
typy wykroczeń polegających na nieustąpieniu 
pierwszeństwa pieszemu oraz naruszających 
jego pierwszeństwo, a także na naruszeniu 
zakazu wyprzedzania przez prowadzącego 
pojazd mechaniczny.
K.P.W. – uwzględniono zmiany dotyczące 
m.in. dopuszczalnej wysokości grzywny 
w postępowaniu mandatowym w sprawach 
o wykroczenia oraz w sprawach o niezapewnienie 
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niezatrzymanie pojazdu w przypadku przerwy 
w nadawaniu sygnału pozycjonowania satelitar-
nego lub transmisji danych.
U.W.T.P.A. – ostatnie zmiany dotyczą m.in. 
przeznaczenia środków z opłat za wydawanie 
zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami 
alkoholowymi.
U.P.N. – uwzględniono zmiany dotyczące 
podmiotu prowadzącego działalność w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii oraz odnoszące 
się do podmiotów prowadzących rehabilitację 
osoby uzależnionej i leczenie substytucyjne.
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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 października 2020 r. poz. 1842; tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 2095; zmiany: Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2120, poz. 2133, poz. 2262, poz. 2269, poz. 2317, poz. 2368, poz. 2459)

(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 2021 r. poz. 53, 472 i 1236) o przerwie w wykonaniu kary 
pozbawienia 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.

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.

Art. 14d–14e Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...
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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 po-
wodu COVID-19, Dyrektor Generalny Służby Więziennej może określić, w drodze zarządzenia, cza-
sowe cele, strukturę organizacyjną i zadania podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności, 
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 leczni-
czych w taki sposób, aby zapewnić osobom pozbawionym wolności dostęp do opieki medycznej.

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-
nim przekazem obrazu i dźwięku. W miejscu przebywania skazanego w czynności tej bierze udział 
przedstawiciel administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego.

2. Przepisy art. 517ea ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego stosuje 
się odpowiednio.

Orzekanie przez sąd w składzie jednego sędziego na rozprawach apelacyjnych w sprawach 
karnych

Art. 14fa.2) 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 
ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie roku po ich odwołaniu w sprawach rozpoznawa-
nych według przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego o przestęp-

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.

2) Art. 14fa dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z 20 kwietnia 2021 r. (Dz.U. poz. 1023) zmieniającej nin. ustawę z dniem 
22 czerwca 2021 r.

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 14ea–14fa
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stwa zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica nie przekracza 5 lat, na rozprawie 
apelacyjnej sąd orzeka w składzie jednego sędziego, jeżeli w pierwszej instancji sąd orzekał w takim 
samym składzie.

2. Sąd orzeka na rozprawie apelacyjnej w składzie jednego sędziego również po upływie okresu, 
o którym mowa w ust. 1, jeżeli przewód sądowy na tej rozprawie rozpoczęto przed upływem tego 
okresu.

Czas pełnienia służby przez funkcjonariuszy Służby Więziennej w urzędzie obsługującym 
Ministra Sprawiedliwości oraz w Prokuraturze Krajowej

Art. 14g. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii 
ogłoszonego z powodu COVID-19, funkcjonariusz Służby Więziennej w zakresie realizacji zadań, 
o których mowa w art. 2 ust. 2b ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 1064 i 1728), może pełnić służbę nie dłużej niż 24 godziny, po których następuje co najmniej 
48 godzin wolnych od służby. Przepis art. 127 ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Wię-
ziennej stosuje się odpowiednio.

2. Funkcjonariuszowi Służby Więziennej w trakcie pełnienia służby w rozkładzie, o którym 
mowa w ust. 1, przysługuje przerwa w wykonywaniu zadań służbowych w wymiarze 45 minut, wli-
czana do czasu służby. W trakcie przerwy funkcjonariusz zachowuje gotowość do podjęcia czynno-
ści służbowych.

(...)

Wyznaczenie sądu do rozpoznawania spraw pilnych
Art. 15zzs10.3) 1. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez sąd powszechny lub 

wojskowy w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszo-
nego z powodu COVID-19 prezes sądu apelacyjnego, a w stosunku do wojskowych sądów garnizo-
nowych prezes wojskowego sądu okręgowego, może wyznaczyć inny sąd równorzędny, położony na 
obszarze odpowiednio tej samej apelacji lub okręgu, jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych 
należących do właściwości sądu, który zaprzestał czynności – mając na względzie zapewnienie pra-
wa do sądu oraz warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia dokonuje się na czas oznaczony, wyni-
kający z przewidywanego okresu zaprzestania czynności.

2. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez wszystkie sądy powszechne lub woj-
skowe na obszarze apelacji w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, na wniosek prezesa 
sądu apelacyjnego, a w stosunku do wojskowych sądów garnizonowych prezes wojskowego sądu 
okręgowego, na którego obszarze sądy zaprzestały czynności, wyznacza inne sądy równorzędne, po-
łożone w miarę możliwości odpowiednio na obszarze sąsiedniej apelacji lub okręgu, jako właściwe 
do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądów, które zaprzestały czynności – 
mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz warunki organizacyjne sądów. Wyznaczenia 
dokonuje się na czas oznaczony, wynikający z przewidywanego okresu zaprzestania czynności.

3. W przypadku całkowitego zaprzestania czynności przez wojewódzki sąd administracyjny 
w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z po-
wodu COVID-19 Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego może wyznaczyć inny wojewódzki sąd 
administracyjny jako właściwy do rozpoznawania spraw pilnych należących do właściwości sądu, 

3) Art. 15zzs10 dodany przez art. 4 pkt 4 ustawy z 28 maja 2021 r. (Dz.U. poz. 1090) zmieniającej nin. ustawę z dniem 
3 lipca 2021 r.

Art. 14g–15zzs10 Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem...
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który zaprzestał czynności – mając na względzie zapewnienie prawa do sądu oraz warunki organi-
zacyjne sądów. Wyznaczenia dokonuje się na czas oznaczony, wynikający z przewidywanego okresu 
zaprzestania czynności.

4. Sprawami pilnymi, o których mowa w ust. 1 i 2, są sprawy:
1) w przedmiocie wniosków o zastosowanie, przedłużenie, zmianę i uchylenie tymczasowego aresz-

towania;
2) w których są stosowane zatrzymanie albo środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresz-

towania;
3) w których orzeczono środek zabezpieczający;
4) przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a–

–185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 534 i 1023), gdy podejrzany jest zatrzymany;

5) przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie art. 185a–
185c albo art. 316 § 3 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, jeże-
li o przeprowadzenie przesłuchania w trybie przewidzianym dla rozpoznawania spraw pilnych 
wniósł prokurator;

6) w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;
7) w przedmiocie zarządzenia przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektronicznego;
8) dotyczące warunkowego umorzenia postępowania, zarządzenia wykonania kary warunkowo za-

wieszonej oraz odwołania warunkowego zwolnienia;
9) o zastosowanie i przedłużenie środka detencyjnego w postaci umieszczenia cudzoziemca 

w strzeżonym ośrodku, o zastosowanie lub przedłużenie wobec niego aresztu dla cudzoziemców;
10)  w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu 

skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby po-
zbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania 
takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;

11) o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką;
12) o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 685);
13) dotyczące umieszczenia lub przedłużenia pobytu nieletniego w schronisku dla nieletnich;
14) dotyczące umieszczenia małoletniego cudzoziemca w placówce opiekuńczo-wychowawczej;
15) z zakresu postępowania wykonawczego w sprawach, o których mowa w pkt 10–14;
16) wniosków o ustanowienie kuratora w celu reprezentowania interesów małoletnich w postępowa-

niu przed sądem lub innym organem w sprawach pilnych;
17) o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzenia-

mi psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób 
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1638);

18) przesłuchania przez sąd osoby w trybie zabezpieczenia dowodu lub co do której zachodzi obawa, 
że nie będzie można jej przesłuchać na rozprawie;

19) o rozpoznanie wniosku restrukturyzacyjnego i prowadzone po otwarciu postępowania restruk-
turyzacyjnego;

20) o ogłoszenie upadłości oraz prowadzone po ogłoszeniu upadłości;
21) w przedmiocie nakazania przez sąd opuszczenia mieszkania przez członka rodziny wspólnie 

zajmującego mieszkanie, który swoim zachowaniem polegającym na stosowaniu przemocy 

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem... Art. 15zzs10
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tów, radców prawnych oraz aplikantów tych zawodów prawniczych.
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karnego skarbowego.
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Na początku zbioru zamieszczono spis wszystkich aktów prawnych wprowadzających te zmiany wraz 
z informacją, których przepisów dotyczą.
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 12 sierpnia 2021 r. a 12 stycznia 2022 r., oznaczono tekstem pogru-
bionym, natomiast wszystkie zmiany, które wejdą w życie po 12 stycznia 2022 r., oznaczono tekstem 
pogrubionym i mniejszym stopniem pisma. 

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 dotyczące m.in. 
nowej przesłanki orzekania środka karnego 
w postaci pozbawienia praw publicznych oraz 
zakazu zajmowania określonych stanowisk, 
wykonywania określonych zawodów lub pracy; 
penalizacji czynów polegających na fałszywym 
zawiadomieniu o zagrożeniach.
K.P.K. – uwzględniono nowe przepisy odnoszące 
się m.in. do środków na rachunku, objęcia ich 
postanowieniem w przedmiocie dowodów 
rzeczowych, a także uwzględniono zmiany 
dotyczące zabezpieczenia majątkowego.
K.K.W. – uwzględniono m.in. zmiany dotyczące 
wysokości potrącenia z wynagrodzenia za pracę 
przysługującego skazanemu oraz zmiany 
odnoszące się do zakazu zajmowania stanowisk 
lub wykonywania zawodu, jak również dotyczące 
przechowywania środków pieniężnych podlega-
jących zabezpieczeniu majątkowemu lub 
z podlegającego zabezpieczeniu mienia na 
rachunkach depozytowych Ministra Finansów.
K.K.S. – uwzględniono zmiany dotyczące m.in. 
korekt deklaracji podatkowej oraz stosowania 
uproszczonego dokumentu administracyjnego 
(e-SAD), a także naruszeń przepisów dotyczących 
oświadczeń o sporządzaniu lokalnej dokumentacji 
cen transferowych oraz utrudniania kontroli 
skarbowej lub podatkowej.

K.W. – znacznie zwiększono wysokość kar 
i grzywien wymierzonych za wykroczenia 
w ruchu drogowym, wprowadzono nowe 
typy wykroczeń polegających na nieustąpieniu 
pierwszeństwa pieszemu oraz naruszających 
jego pierwszeństwo, a także na naruszeniu 
zakazu wyprzedzania przez prowadzącego 
pojazd mechaniczny.
K.P.W. – uwzględniono zmiany dotyczące 
m.in. dopuszczalnej wysokości grzywny 
w postępowaniu mandatowym w sprawach 
o wykroczenia oraz w sprawach o niezapewnienie 
działania urządzenia mobilnego lub urządzenia 
pokładowego wykorzystywanego do poboru 
opłaty elektronicznej za pomocą Systemu 
Poboru Opłaty Elektronicznej KAS oraz za 
niezatrzymanie pojazdu w przypadku przerwy 
w nadawaniu sygnału pozycjonowania satelitar-
nego lub transmisji danych.
U.W.T.P.A. – ostatnie zmiany dotyczą m.in. 
przeznaczenia środków z opłat za wydawanie 
zezwoleń na obrót hurtowy w kraju napojami 
alkoholowymi.
U.P.N. – uwzględniono zmiany dotyczące 
podmiotu prowadzącego działalność w zakresie 
przeciwdziałania narkomanii oraz odnoszące 
się do podmiotów prowadzących rehabilitację 
osoby uzależnionej i leczenie substytucyjne.
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Kodeks karny
Kodeks postępowania karnego
Kodeks karny wykonawczy
Kodeks karny skarbowy
Kodeks wykroczeń
Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia
Postępowanie w sprawach nieletnich
Świadek koronny
Ochrona i pomoc dla pokrzywdzonego i świadka
Odpowiedzialność podmiotów zbiorowych 

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

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

Stan prawny
na 12 stycznia 

2022 r.

Stan prawny na 12 stycznia 2022 r.

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN
od 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 14 października 2021 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. poz. 2054)
od 1 stycznia 2022 r. – ustawa z 29 października 2021 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób 
fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób 
prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2105)
od 12 stycznia 2022 r. – ustawa z 17 grudnia 2021 r. 
o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem 
Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości 
(Dz.U. poz. 2447)

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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