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USTAWA KARNA SK!\RBOWA 

z dnia 13 kwietnia 1960 r. 

CZĘSC I 

PRZESTĘPSTWA SKARBOWE 
/' 

Dział L 

Przepisy ogólne. 

Art. ' t. Przestępstwami skarbowymi są występki skarbo
we i wykroczenia skarbowe przewidziane w niniejszej usta
wie 

Rozdział 1. 

\Vystępki skarbowe; 

Art. 2. Występkiem skarbowym jest czyn zagrożony w 
ust wie niniejszej karą zasadniczą aresztu lub grzywny albo 
obi ma tymi karami łącznie. 

Art. 3. § ' 1. , Przepisy art. 1-2.3. 14-30, 40-41, 44 lit. c), 
e), ). art. 43 § 2, 52-55, 57 § 2, 58, 61-64 i 69-82 kodeksu 
kar ego stosuje się odpowiednio do występków skarbowych . 
Prz z wyrażenie "sąd" należy FQzmnieć również inny organ 
upr wniony do orzekania w sprawach o występki skarbowe. 

§ 2. Karę dodatkową utraty prawa wykonywania zawodu 
mo na orzec jedynie w sprawie o występek skarbowy zagro-
żo karą aresztu, / 

§ 3. ' Warunkowe zawieszenie wykonan.iakary aresztu 
, 'mo e być orzeczone tylko w przypadkach zasługujących na 
~zc ególne uwzględnienie i nie może być s tosowane rrzy 
wy onaniu kary zastępczej aresztu. Jeżeli w związku z wy-

- stę kiem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności pań

stwweJ, . sąd' może zawiesić wykonanie kary aresztu tylko 
wt dy, gdy należność, której uszczuplenie dotyczy, została 

wałości zapłacona. , 

, Art. 4. Niezależnie 00 przepis?>w obowiązującycn w mIej
scu popełnienia występku· i od obywatelstwa sprawcy prze
pis niniejszej ustawy stosuje się także do osób, kt6re po
peł iły występek skarbowy za granicą. 

Art. 5. Odpowiedzialnośc zachodzi w razie popełnienIa 
wy tęp ku skarbowego bądź z winy umyślnej, bądź nieumyśl
:!lej jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. 

Art. 6. § 1. W razie jednoczesnego skazania za kilka 
:prz stępstw na kary grzywny, łącznej' kary grzywny co do 
,wy tępków skarbowych n ie orzeka się. ' 

§ 2. W razie jednoczesnego skazania ,za kilka prze5t~pstw 
na kary zasadnicze aresztu, stosuje się przepis art. 31 ko-
deksu karnego. ".. 

§ 3. W razie j-ednoczesnego skazania za kilka przestępstw 
na kary aresztu i grzywny, należy wymierzyć za występki 

skarbowe karę łączną tylko co do kar zasadniczych aresztl1. 
§ 4. Przepisy § 2 i § 3 stosuje .się odpowiednio takie w 

przypadku, gdy sprawca skazany został kilkoma prawomoc
nymi orzeczeniami za przestępstwa popełnione przed wyda
niem przez organ orzekający pierwszego z tych orzeczeń 
niezależnie od tego, czy' kara. była ' wykonana. 

, Art. 1. ' § L jeżeli czyn zagrożony' karą podpada pod 
kilka przepisów ustawy nin iejszej , należy zas~osować przepi"s 
przewidujący najsurowszą karę, co nie stoi na przeszkodzie 
stosowaniu kar dodatkowych lub środków zabezpieczających 
przewidzianych w innych prze'pisach. 

§ 2. Jeżeli czyn zagrożony karą podpada pod przepisy 
niniejszej ustawy oraz innej ust;nvy. zastosować . należy k a ż
dy z tych przepisów. Przepisy art. 6 § 2-4 us tawy n iniejszej 
oraz art. 31-35 kodeksu karnego stosuje. się odpowiedni 'J. 

Art: 8. _Kanimi :z;asadniczymi są: 

l ) areszt, 
2) grzywna. 

Art. .9. Przy wymiarze grzywny organ orzekający uwzględ
nia stosunki majątkowe sprąwcy , a w razie orzeczenia od
powiedzialności posiłkowej - również stosunki majątkowe 
osoby zastępowanej. 

Art. 10. Grzywnę wymierza się w wysokości co najmniej 
100 zł, choćby przewidziana wielokrotność nie dosięgała tej 
kwoty. 

Art. H.§ r. Jeżell wymiar grzywny przewidziany jest 
w wielokrotnośd uszczuplonej kw'oty należn.ości państwowej, 
za kwotę tę przyjmuje się różnicę pomiędzy kwotą należną 

a kwotą przypadającą do 'uiszczenia według zeznania lub 
zgłoszenia strony. 

§ 2. W - przypadku uszczuplenia kwoty podatku nie bie- , 
rze się jednak za podstawę wymiaru kary procentowych pod
wyżek stawek stosowanych z powodu nieprawidłowego pro
wadzenia ksiąg. 

§ 3. Jeżeli podstawą wymiaru kary jest wartość przed
miotu występku, wartość tę oznacza się według ceny usta
lonej na podstawie obowiązujących cenników z uwzględnie
niem stopnia zużycia, a w braku cenników - na podstawie 
dokonanego oszacowania. Co do ceny rozstrzyga chwila po-
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pełnienia występku, a gdy jej ustalić nie można 
ujawnienia występku. 

chwila 

Art. 12. Jeżeli uszczuplonej kwoty należności , pań~two

wej bądż wartosci przedmiotu występku, stanowiących pod- , 
Itawę wymiaru grzywny, dokładnie określić nie można, na
leży oznaczyć ją w przybliżeniu. 

Art. 13. § 1. Grzywna podlega zamianie na areszt za-
Itępczy . 

§2. Przy zamianie grzywny: 
l) przyjmuje się d'lieil aresztu zastępczego za równoważnik 

grzywny od 100 do 300 zł. 

2) najniższy vlymiar aresz tu zastępczego wynosi jeden dzień, 
najwyższy - trzy lata. 
§ ' 3. Łą':zny czas trwania kar aresztu zastępczego z~

miast kar grzywny wymierzonych jednocześnie za kilka 
przestępstw skarbowych nie może przekraczać trzech lat. 
Stósuje się to odpowiednio do wykonywania kar aresztu za-
5tę'pczego zamiastlfar grzywny wymierzonych za przest(~p
stwa skarbqwe kilkoma prawomocnymi, orzeczeni ilnu, jeżeli 

zachowane, zostały warunki określone wart. 6 § 4. 
Art. 14. § l. Karę aresztu zastępczego wykonywa się, 

jeżeli ściągnięcie 'grzywny ' wymagałoby zbyt długi ego czasu 
lub nadmiernie złożonych czynno~ci w porównaniu z kwotą 
orzeczonej grżywny bądż też naraziłoby skaza nego lub jego 
rorlzip,ę na zbyt ciężkie skutki, bądź wreszcie okazało się 
niemożliwym zarówno u skazanego, jak i u odpowiedzialnego. 

§ 2. Od kary zastępczej skazany może się uwolnić w 
każdym czasie przez złożenie kwoty piEniężnej przypadają-
cej jeszcze do uiszczenia. " 

,§ 3. 'vV razie częściowego uiszczenia grzywny kara za
stępcza ulega stosunkowemu zmniejszeniu. 

Art. 15. § 1. W razie skazania na grzywnę na poczet tej 
kary zalicza się , okres tymczasowego aresztowan.ia, chyba że 
okres ten zaliczono na poczet orzeczonej jednocześnie kary 
aresztu. 

§ 2. Przepis Art. 13 § 2 pkt l stosuje się odpowiednio. 
Art. 16. W razie śmierci skazanego grzywna nie obcią

ła spadku. 
Art. 11. Przepadek majątku lub jego części oraz prze

padek przedmiotów występku' orzeka się w przypadkach okre
ślonych w ustawie niniejszej. 

Art. 18. § 1. Przedmioty występku podlegają przepad
kowi , choćby nie były własnością sprawcy. 

§ 2. Przepadku przedmiotów występku nie orzeka się, 

gdy stanowią one własność osoby trzeciej, a sprawca uzyskał 
je w drodze przestępstwa. 

§ 3. Przepadek przedmiotów występku może -być zanie
chany, jeżeli stanowią one własność jednostek spółdzielczych 
albo organizacji społecznych lub zawodowych. 

Art. 19. § 1. Przedmiotem występku są wszelkie przed
mióty pochodzące bezpośrednio lub pośrednio r ~ występku, 
jak również narzędzia, materiały lub inne przedmioty , które 
służyły albo były przeznaczone do jego popełni enia. 

§ 2. Przedmiotem występku ponadto są opakowania oraz 
wszystko to, co z przedmiotem występku było połączone, 

choćby nawet nie stanowiło jego części składowej, jak rów
nież środki przewozowe przysposobione do przewozu przed
miotów występku . 

§ 3. Jeżeli przed wykonaniem przepadku przedmiotu 
występku nastąpiła na zarządzenie organu finansowego sprze
daż przedmiotu występku, w miejsce jeg o wstępuje uzyska-
na ze sprzedaży kwota pieniężna. ' 

Art. 20. § 1. Osoba trzecia może dochodzić w drod ze 
postępowania określoneg o w ustawie niniejszej swych rosz
cz('!ń do przedmiotów występku podlegających zajęciu lub 
przepadkowi (interwencja). 

§ 2. W razie prawomocnego orzeczenia przepadku przed
sniotu występku, co do którego osoba trzecia n ie zgłos iła in-

terwencji we właściwym czasie bez własnej winy, odpowie
dzialność Skarbu Państwa ocenia się według przepisów o nie
słusznym wzbogaceniu. 

§ 3. Roszc.zenie z tytułu niesłusznego vyzbogacenia ga
śnie, jeżeli powództwa n ie wytoczono w ci ągu trzech mie
si ęcy licząc od dnia, w którym powód dowiedział się o pra
womocnym orzeczeniu o przepadku, nie póżniej jednak' ni ż 
przed upływem lat dwóch od prawomocności tego orzeczeni a. 

Art. 21. § l. 'vV razie niemożności orzeczenia priepadku 
przedmiotu wystp,pku możlb orzec ' ściągnięcie od skazanego 
róvmowartośc i plzedmiotu. 

§ 2. Jeżeli równowartości nie można określić dokładnie, 

ozna cza się jąw przybliżeniu . , 
§ 3. Jeże li w ' popełnieniu występku hrało udzia ł kjlka 

osób, odpow i adają ' one solidarnie za równowartość przed
miotu występku. 

Art. 22. § 1. Orzeczenie zapadłe w jJostepowaniu kar
nym skarbowym nie zwalnia od obowiązku uiszczenia należ
ności państwowej. 

§ 2. \V razi e orzeczenia kary przep i'l dkll przedmiotu wy
stępku lu b jego równow.artościgaśnie obowiązek uiszczenia 
należności patistwowej. ..... ( . , 

Art. 23. § 1. W przypadkach wski1zanych w ustawie ni
niejszej, jak równi eż w innych przypad ;(ach zasługu 'jących 

nC! SZCZ€9ólne uwzględnienie można zastosowa,ć nadzwyczaj-
ne złagodzenie kary: ' , 

1) przezwymieJzenie grzywny zamiast kary aresztu i grzyw
n albo 

2) plzez , wymierzenie grzywny poniżej najniiszego jej wy- ' 
mimu' prz,ewidzianego w przepisach części szczegółowej. 

§ 2. W przypadkach określonych w § 1 można ,mdto 
złagodzić karę: 

1) przez wymierzenie aresztu zastępczego w wymiarze niż

szym od przypadającego według rownoważnika ustawo
wego, 

2) przez orzeczenie przepadku przedmiotów występku hib ' 
ich· równowartości tylko do części tych przedmiotów albo 
też przez całkowite zaniechanie orzeczenia ich przepadku. 
§ 3. Nadzwyczajnego złagodzenia kary przez zaniecha-

nie orzeczenia przepadku nie stosuje się, gdy chodzi o przed
miot, którego pO'iiada-nie jest zakazane, a nie usprawiedliwione 
specjalnym zezwoleniem, albo o przedmiot mogący ułatwić 

ponowne popełnieni e, występk Li skarbowego. 
Art. 24. § 1. Nie podlega karze, kto dokonawszy wy .. 

stępku skarbowego zawiadomi o tym organ powołany do ści. 
gania, ujawni osoby, które z nim współdziałały w dokonaniu 
lego występku , oraz złoży w terminie zakreslonym 'przez or
gan pow')łany do orzekania uszczuploną należność, a gdy wy
stępek nie pol,eg'l ba uszczupleniu należności - rówAowar
tość przedmiotu występku, o ile podlega on przepadkowi. _ 

§ ~ . ' Zawiadomienie powinno być złożone na piśmie lUD 
ustn ie do protokolu. 

§ 3. Przep isu § 1 nie stosuje się: 
1) jeżeli zawiadomienie złożone zostało w czasie, kiedy or'" 

gan powołany do ścigania miał , już konkretną wi3do~ 
mość o występku , albo jeżeii ' złożone zostało w czasie 
dokonywania u sprawcy kontroli lub rewizji, 

2) w stosunku do tego, kto nakłonił inną osobę do popeł
nienia wyst'wku z zamiarem ujawnienia go 'Wobec or'" 
ganu po'wołanego do ścigania . I 

Art. 25. § l. Sprawca występku skarbowego popełnio~ 
negow następujących szczególnie obciążających okoliczno .. 
ściach podlega: 

1) karze aresztu do 5 laf w mi.ejsce przewidzianej za ten 
czyn' w przepisie us tawy kary pozbawienia wolności, 
co nie wyłącza wymierzenia kary grzywny, przewi
dzianej obok kary pozbawiel'.ia wolności! 
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)- karze aresztu do 3 la t, jeżeli czyn jest zagrożony tyl
ko karą grzywny, co n ie wyłącza wymierzenia także 

kary grzywny - ,-
a) ' eżeli w ciągu 5 lat po odbyciu. przynajmniej w trzeciej 

zęści k ary pozbawienia wolności lub po wykona niu 
zględem niego w takiejże ' części kary g rzywny za wy

hępek skarbowy popełni umyślnie występek tega sa-

teg o r.odzaju, " -
h) eże li popełnia _ występek skarbowy działając, w zOJgani-

owanej grupie przestępczej, . 
c) j żeli zaopatrzył się w broń lub inne narzędzia mające 

łużyć do n"paści lub do stawia.nia oporu w . z wiązku 
z popełnionym występkiem skarbowym, 

d) ~żeli z popełnieni", występków skarbowych uczyn;j so
ie stale żród ło dochodó w, 

e) j że li popełnia umyślnie występek skarbowy, a WMtoŚĆ 
frz~dmiotu występku jest szczególnie duża , albo jeŻeli 

rzez umyślnie popełniony występek skarbowy n araża 

. karb Państwa na uszczuplenie należnośc i pallst wowej 
'I wysokości ponad 100.000 złotych. 

2. Odpowiedzialności karnej określonej w § l p.)dle
ga r wnież: 

l) to przez zapewnienie innej osobie korzyści majątkuw~j 
ub pokrycia' strat i kosztów nawe t w przypadku nieucla
I ia się zamierzonego występku nakłania tę osobę do po
~elnie'nia występku skarbowego albo k to pod takim za-

{

ewnieniem popełnia. lub usiłuj e popełnić występek skar-
o,vy , ~ 

2) . to przez nadużycie stosunku zaleiności lub wyzyski!
ie krytycznego położeni a n akłania inną osobę do po
eł nienia wy stępku skarbowego. 

§ 3. Za wykonanie kary (§ 1 lit. a) n ie uważa s ię uisz
czen a grzywny w droclze dobrowolnego poddania si ę karze. 

4. Przepisu § 1 lit. e) n ie s tosuje się, j eżeli w związku 

z w stępkiem skarbowym nastąpiło uszczup lenie podatku, 
a p da tek , którego uszczuplen:e dotyczy, został w całosd 

zapł eony p rzed . zamknięciem przewodu sądowego w pier w
sz~j ·nstancji. 

5. W przypadkach określonych w § 1 lit. d ) i e) sąd 

moż orzec przepadek rrl'ajątku w całości lub w części. 
rt. . 26. § 1. Nie można wszcząć postępowania karnego, 
od popełnienia występku upłynęło lat 5. Jeżeli jednak.. 

wyst pek naraża na uszczuplenie podatku lub innej należ

nOŚCl'. pat1s twowej, nie mo. żna wszcząć postępowania karnego 
takż wówczas, gdy nastąpiło przedawnienie wymiaru tych 
nale . ności. ' 

. 2. Jeżeli. występek pqlega na naruszeni}! przeplsow w 
z akr sie podatku lub innej . nale'i:ności państwowej, bieg prze
daw ienia rozpoczyna się z końcem roku, w któ rym powstał 
obo,; i ązek podatkowy lub obowiązek uiszczenia innej należ-

noś c pat'lstwowej . ' 
3. Przedawnienie przerywa każda 'czynn ość w postę

n iu karnym lub karnym, skarbowym podj ęta p rzeciw 
cy. 
~t. 27. § 1. N ie można wydać orzeczenia skazującego. 

jeżelt od popełnienia występku upłynęło la t 10. 
2. Przep is art. 26 § .2 stosuje s i ę odpowiednio. 
rł. 28. Przedawnienie n ie biegnie , jeżeli przepis prawa 

nie ozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie postępo-
wani karnego. / 

rt. 29. § 1. Nie można wykonać kary, jeżeli o'd upra-

Art. 30.§ l. Zatarcie skazania następuje z mocy prawa, 
j eżeli od wykonania, darowa nia lub przedawnienia k ary 
uplynęio: 

1).5 Lat - w przypadku skazania na grzywnę, 
2) 10 la t ~ w przypad ku s kazan ia na karę pozbawienia wol

nośc i ; 

n iezależnie od tego, czy orzeczono k ary dodatkowe. 
§ 2. J ezeli s lwzóny prZed upływem- tego okresu popełnił 

n owe P!zest ę pstwo, zata rcie skazania nast {~puje tylko jed n!}
cześnie co do wszystk ich skazall .. 

9 3. Jeżeli nastąpl ło zatarc ie skazania , skazan ie u waża 
s ię za niebyle . Zatarc ie skazania poc i ąga za sobą w szczegól
ności u suni ~cje wpisu o skazaniu z ręjestrów karnych. 

Art. 31. § 1. Za g rzywny i koszty pos tępowania, nało
żone n a zastępcę z pO\'loclu występku skilrbowe go, popełni , )
nego w zakres ie za łatw i an i a spraw innej osóby, można uczy
nić w caJości lub w części posiłkowo odpowiedzialną zas tt;- . 
powaną osobę fizyczną lub prawną, zrzeszenie lub organiza
cj ę , choćby n ie mające osobowości prawnej . 

§ 2. Zastępcą jest każdy, kto załatw i a sprawy innej oso
by f izycznej lub prawnej jako pełnomocnik, zarządca, pra
cownik lub w jakimkolwiek innym chara kterze; nie jest Jed
hak zastępcą ustawO\~y przeclśta wjciel nie letniego. 

. § 3. Odpowiedzi alność posiłkowa może być orzeczona 
w tedy tyl ko , gdy osoba za s tępbwana odnio,sra z ' .. /yst~pku 
ja kąkolw i ek k orzyść maj ątkową, a w przypadku us tłowania , 
gd y korzyść taką mogłaby odnieść , gdyby występek zostal 
dokonany. 

• I 

Art. 32. § 1. Jeże li na kilka osóh nałożono odpow i;? 
cIzialność posiłkową , należy bądż okre5 li ć zakres odpowie
dzialności kaidej z n ich .stosownie do osiągniętych przez nią 
korzyści, bądż też orzec solidarrią ich odpowiedzialność, j~ 

żeli stopnia udziału każdej z n ich w korzyści osiągnię tej me 
da się ustali ć . . 

§ 2. ,Co do osoby skazanej za dany wys tępek nie orzeka 
_s ię odpowiedzia lności posiłkowej . 

§ 3. Co do osoby uniewinnionej . można orzec odpowie
dzialność posiłkową. 

Art. 33. § 1. Odpowiedzialność posiłkowa nie ustaje w 
razie śniierci sp rawcy po uprawo mocnieniu się orzeczenia. 

§ 2. OdpowiedwJI ncść posiłkowa nie obciąża spad :Z u. 

Art. 34. § 1. Grzywnę i koszty poslępowania ściąga się ' 

od odpowiedzialnego posiłkowo, gdy ich od ' skazanego ś ci ąg

nąć nie można. 

§ 2. Jeżeli od skazanego ściągnięto część g rzywny lu') 
kosztów postępowania , odpowiedzialno<ić posiłkowa rozc iąga 
s ię tylko na nie uiszczoną część należnych z tych t ytułów 

kwot. 
§ 3. Jeżeli od osoby odpowiedzialnej posiłkovlo ś ciąg

ni ęto część grzywny, skazanemu wymierza się ' ka rę zastępc 

ćzą tylko zami ast n ie uiszczonej części grzywny. 
Art. 35. Jeżeli n ieletni nie ulegający karze (art. 69 § l 

k odeksu karnego) popełnił czyn zabroniony nin iej szą usta
wą pod groź.bą kary, wówczas za kwotę odpowiaiającą 

g rzywnie, którą na leżałoby wymierzyć za dany c2iyn sprnw
cy dorosłemu, moi na uczynić odpowiedz ial ną zastępczo oso
bę , pod k tórej ' op ieką lub nadzorem fnktycznym ni e le tni 
pozostaje; ka ra ta n ie podlega zamian1e na karę aresztu. 

Art. 36: § 1. Odpowiedzialność zas tępcza nie ustaje w 
razie śmierci nieletniego. 

wom cnienia s ię orzeczen ia skazującego upłynęło lat 10. <7'1 
§ 2. Odpowiedzialność zastępcza n ie obciąża spadku. 

2. Odpow i edzialność posiłkowa nie wygasa jednalc w R o z d z i a ł 2. 
przy adkach, w których k ary względem skazanego n ie wy-
kona o z powodu jego nieobecn~ści w kraju. r~ i Wykroczenia skarbowe. 

3. Przedawnienie n ie biegnie w okresie odroczenia, ;~ 
p rze vy i warunkowego zawieszenia kary oraz stosowania ~P.' Art. 37. Wykroczeniem ska l bowym jest czyn zag rożony 
środ a zabezpieczającego. ,i:r w ustawie niniejszej karą pi< nięzllą p orz<;.ci:' ową. 
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, Art. 38. Przepisy art. 1'-3; 14-17~ 19, 20 § 1'- 21 § l, 
22 § J-3, 26, 27, 2B, 40 § 2, 54 i 55 kodeksu karnego oraz · 
.art. 5, 6 § l, 7, 14, 15 § l, 16, 26 § 2 i 3, 28 i 30 § 2 i3 , 
ustav~y niniejszej stosuje się odpowiednio do wykroczeil 
skarbowych. Przez . wyrażenie "sąd" należy rozumieć również 

inny organ , tlprawniony do orzekania w sprawach o wykro-" 
czenia skarbowe. 

Art. 39. Nie ma odpowiedzialności za wykroczenie skar
bowe popełnione za granicą. 

Art. 40. § 1. Podżegacz i pomocnik ponoszą odpowie
dzialność, jeżeli wykroczenie skarbow e zostałó ·dokonane. 

§ 2. ' Nie ma Odpowiedzialności za usiłowanie. 

Art ' 41. ' § 1. ' Karę pi eniężną porządkową wymierza się 

W wysokości od 50 do 5.000 zł. 

§ 2. Kara pieniężna porządkowa ulega zamianie na areszt 
zastępcży. Przy zamianie przyjmuje się dzień aresztu zastęp'.: 

czegó "ża równoważliik kary pifmiężnej porządkowej od 50 
do (50 zł. . 

§ 3. Areszt zastępczy nie może · trwać ' krócej niż jeden 
dzier1' i dłużej niż 3 miesiące. 

Art. 42. § ' 1. Nieletni nie , odpowiada za wykroczenia 
Ikarbowe. 

§ 2. Organ orzekający stosuje , jerln~k do takiej 'osoby 
jako środek wychowawczy , upomnienie lub oddanie pod nad
zór odpowiedzialny rodzicom albo innYlń osobom, mającym 
pie"czę nad nieleŁnim. 

Art 43. § 1. Nie można wszcząć p~stępowałłia karneg/), , 
jeżeli od popełnienia wykroczenia skarbowego upłynął rok. 

. . \ , 

§ , 2. Nie można wydać orzeczenia skazującego , jeżeli od 
popełnienia wykroczenia skarbowego upłynęło lat 3. 

§ 3. Ni.e można wykonać kary, jeżeh od uprawomocnie-
nia się orzecze!1iaupłynęło lat 3. " 

Art. 44. Zatarcie skazania następuje z mocy prawa, jeżeli 
od ,odbycia, darowania lub prz'edawniimia kary upłynęło lat 3. 

Dział II. 

Przepisy szczegółowe. 

R o z d z i a ł 3. 

Przestępstwę dewizow 

Art. 45. § 1. Kto bez zezwolenia lub wbrew jego wamn
kom ' kupuje lub sprzedaje zagraniczne środki płatnicze aibo 
złoto lub platynę w postaci nie stanowiącej wyrobu użytko
:wego, 

podlega karze aresztu do lat 3 i grzywny w wysokości 

tło 1.000.000 zł. 

§ 2 ... Jeżeli wartość stanowiących przedmiot kupna-sprze
aaży zagranicznych środków płatniczych albo złota lub pla
tyny w postaci niesfallOwiącej wyrobu użytkowego nie prze
kraczalf"woty .2.500 zi" . . . ., . 

sprawca podlega karze grzywny w wysokoŚci do 50,000 zł. 
Art. 46. § 1. Kto; będąc krajowcem dewizowym, bez ze

lwolenia lub wbrew jego warunkom w obrocie wewnętrz

nym w krljju kupuje od cudzoziemca dewizowego rzeczy lub 
korzysta odpłatnie z jego usług, .~"':~ 

I ~ podlega karze grzY'Yny w wysokości do 100,000 zł. 

§ 2. Tej samej karze podlega cudzoziemiec . dewizowy, 
który hez zezwolenia lub wbrew jego warunkom w obrocie 
wewnętrznym w kraju sprzedaj e )<.rajowcowi dewizowemu 
rzeczy lub odpłatnie świadczy mu swoje usługi. 

\ § 3. Jeżeli wartość przedmiotu transakcji nie przekracza 
'1.000 zł, 

sprawca podlega karze pieniężnej porządkowej. 

Art. 47. § 1. Kto w stosunkach miądzy krajowcem d,ewi
zowym a cudzoziemcem ' dewizowym, bez zezwolen ia lub 
.wbrew jego warunkom, udziela pożyczki pieniężnej, pożycz-, 

kę przyjmuje lU,b za jej spłatę udziela poręki, 
podlega karze aresztu do lat 2 i grzywny w · wysokości 

do 300.000 zł. 

§ 2. Jeżeli , pożyczka nie przekra.:za kwoty 2,500 zł lub 
jej rownowartości, 

sprawca, podlega karze grzywny w wysokości do 50.000 zł. 

§ 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega, karze grzywny w wysokości do 30,000 zł. 

Al't. 43. Kto bez 'zezwólenia lub wbrew jego warunkom 
nabywa lub zbywa doktimEmty ' uprawniające do korzystania 
z usług przewozu . osób lub rzeczy na trasach zagranicznycb, 

p odlegf! karze grzywny w wysokości do 50.000 zł. 

Art. 49. § 1. Kto, będąc krajowcem dewizowym, bez 
zezwolenia lub wbrew jego warunkom, zawiera z cudzoziem
cem dewizowym w obrocie z zagranicą transakcję kupna-
sprzedaży, . 

podlega karze aresztu do lat ' 3 i grzywny w wys'okości 
do 1.000,00.0 zł. 

§ 2. Tej sameJkar~e podlega cudzoziemiec dewizowy, 
który bez zezw:olenia lub ~'bre,v jego 'w~runkom zawiera w 
czasie pobytu w Polsce z krajowcem r:lewizowym w obrocie 
z zagranicą ,transakcję kupna-sprzedaż y. ' , . 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § li 2 działa 
nieumyślnie " . . . , ł 

podlega karze grzywny vi' wysokości do 100.000 ił. ' 

§ 4. ' Jeżeli wartość przedmiotu transakcji nie przekracza 
kwoty 2.500 zł, . . 

sprawca podlega karze grzywny w wysokości do 50.000 zł. 

Art. 50. , § 1. Kto, będąc krajowcem dewizowym; bez 
zezwolenia lub wbrew Jego , .warunkom dokonuje w kraju , 
wypłat, przekazów lub przelewów na zlecenie cudzoziemca 
dewizowego lub na jego rzecz, 

podlega karle aresztu do lat 3 i grzywny w wysokoścł 
do 1.000.000 zł. . 

§ 2. Jeżeli . sprawca , czynu, określonego w § 1 działa 

iii,eumyślnie. fi . ' 

podlega karze grzywny w wysokości do 100,000 zł.. fi 

§ 3. Jeżeli kwota wypłaty, przekazu lub przelewu ~ie 
przekracza 2.500 zł, 

siJTawca podlega karze grzywny w wysokości do 50,000 zł; 

Art: 51. Kto bez zezwolenia wywozi za granicę lub przy" 
wozi z zagranicy pieniądze polskie lub inne krajowe środki 
płatnicze albo emitowane bądż wystawione w kraju papiery 
wartościowe, świadectwa udziałowe i książeczki oszcz~dno .. 

'ściowe ; , ' . 

podlega karze grzywny wwysokoś~i do 300.000' zł. '1" 

Art. 52. § 1. Kto bez zezwolenia wywozi za granicę za~ 
graniczne środki płatnicze,' zlato lub platynę w postaci nie 
stanowiącej wyrobu użytkowego albo emitowane bądż wy
stawiane za granicą papiery wartościowe, świadectwa udzia~ 

łowe, książeczki wkładkowe i książeczki oszczędnościowe, 
podlega karze aresztu do lat 3. i grzywny w wysokości 

0.0 1.000.000 zł albo grzywny w wysokości do 1.000,000 zł. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze grzywny w wyso~ości do 100,000 zł. 

§ 3. Jeżeli wartość przedmiotu występku nie przekracza 
2.500 zł, . l -

sprawca podlega karze grzywny w wysokoŚci do 50.000 zł. 

Art. 53. Kto bez .?:ezwolenia przywozi z zagranicy . złoto 
lub platynę w ;cstaci nie stanowiącej wyrobu użytkowego 
albo inn~ ""artości dewizowe, na których/ przywóz wymagana 
je!>~ Lezwolenie, ',!~"; J 

podlega karze grzywny 'łV. wysokości do 50.000 zł. 
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f t. 54. Kto, pFzepFOwa<kają.e.~przel granicę Pańs.twa zło
b . platynę w postaci 'nie , . stilnowią<:ej- wyrobu--·użytkow·e 

go lbo inne wartości dewizowe, nie zgłasza ich lub na zą
dani nie przedstawia granicznym organom kontIOh dewizo

albo ukrywa je przed graniczną kontrolą de w izową, 

odlega karze pieniężnej porządkowej. 
T1. 55. § 1. Kto, będąc w podróży zagranicznej, wydat· 

otrzymane na pokrycie kosztów zag raniczne ś l"Odk i płat

z naruszeniem przepisów lub wblew warunkom zezwo~ 

odlega karze grzywny w wysokości od 2 de lO-krotn2 j 
aściw ie wydióltkow anej kwoty zagran icznych ś rodków 

iczych, przeliczonej na złote według kursu d ,ow iązują
cego w dniu otrzymania zagranicznych srodków płatniczych. 

2. Kto, wbrew obowiązkowi określonemu w przepi sach 
warunkach zezwolenia , nie rozlicza się z o trzymanych 

.nicznych środków~ płatniczych na cele pod·lóży . zayra · 
~, . 
odlega karze pieniężnej porządkowej. 

Tt. 56. § 1. Kto bez zezwolenia lub wbrew jego warun
kom dokonuje czynności obrotu wartościam4 dewizowymi 
innY~h niż przewidziane w · art. 45. § l, 46§ l i 2, 47 § l, 
48,. 4 § ' 1 i 2, 50 § 1. 51, 52 § l, 53, podlega: 
l) ~y warrość przedmiotu przestępstwa przek racza kwotę 

2) 

.500 zł , 

karze m:esztu . do 1 roku i grzywny w wysokości do 
00.000 zł albo grzywny w wysokosci do 300.000 zł, 

innych przypa~kach, 
karze pieniężnej porządkowej. 

, 2. Jeżeli sprawca 'czynu określonego w § l pkt l dzia
ła ni' umyślnie, 

odlega 1.<-arze grzywny w wy~okości d9 ·30.000 zł. 

tt. 57. § L Kto posiada w kraju warŁości dew izowe, 
,.c.od dJ 1" którYCh -wprowadzono> zakaz pOSiadania. albo obowią-
zek aofiawwaniil do .skupu lub złożenia do depozytu, . 

. 'odlega >ka'rze aresztu ·do ,lat 2 i' karze grzywny w wy-
I soko ' i do 50.000 zł. . 

czynu ' określonego w §-1 działa nie-
umyś nie, 

pP.lega, karze grzywny ' ~ ' wysokoścj dQ 30.000 zł. 

rt. 58. § 1. Kto wbrew obowi'ązkowi. okres!onemu w 
przep sach dewizowych, nie pobiera należności pieniężnej od 
zagra icy bądź pobiera należność z nieuzasadnioną zwłoką 

lub z pominięciem banków posiadujących upra \vnienia de-

wizo~e, 
p dlega karze grzywny w wysokości do lOO.OOO zł , a gdy 

należ ość .nie przekracza kwoty 2.500 zł - podlega karze 
grzy\~ny w wysokości do 20.000 zł. 

> § 2. Tym samym karom podlega, kto' bez zezwolenia lub 
wbre, jego warunkom pobiera należność pi E'niężną od zagra
n icy . 'walucie polskiej albo na jej zaspokojenie przyjmuje 
rzecz lub usługi. 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 i 2 działa 
nieun ślnie, 

p ,dlega karze grzywny w wysokości do 10.000 zł. 

§ 4. Kto bez zezwolenia lub wbrew jego warunkom do
kpnuj płatnoś ci wobec zagrani cy 'w sposób lub w terminie 
niezgl dny m z przepisami dewizowymi, 

p dlega karze grzywny w wysokości do 30.000 zł . 
A t. 59. § 1. Kto wbrew obowiązkowi, okre!iJonemu 'w 

przepi ach dewizowych, nie zgłasza mienil:l posiadanego za 
granic ' lub należności pieniężnych. od zagran icy, 

p dlega karze grzywny w wysokośCi do 30.000 zł. 
§. : Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowI, 

okreśhlllemu w przepisach de'Nizowych, n ie zgłasza zobowią

zań pi niężnych wobec zagranicy a lbo pozostającego w jeuo 
pC'siad niu lub zarządzię mienia cudzoziemca devdzoweg:J. · 

Att . . 66. ~ L Kto bez zez.wolenra' lu\). · wbrew je<Jo wa
runkom dysponuje mi-eniem· pesiad>anym· · za granicą >łub na
leżnością pieniężn<1 od zityran-icy a'lbo dochodami tarr1 osią
ganymi, 

podlega karze grzywny w wysokości do 100.000 zł, a gdy 
wartość mienia, należności lub dochodu nie przekracza 
2.500 zi - podleg ilkarze grzywny w wysokości do 20.000 zł. 

§ 2 . . Tym samym karom podlega, kto bez zezwoleniil 
lub wbrew j eGo warunkom udziela pe łnomocnictwa do ud
bioru lu b przyj ęcia za granicą wartosci dewizowych , innego 
mienia dlbo pra w, przysługujących w stosunku do ·mienia' 
znajdUj ącego' się za granicą. 

. § 3. Nie podlega karom określonym w § 1 i 2, kto udzie
liwszy bez zezwolenia pełnomocnic twa do odbioru lub przł'
jęc ia za granicą wartości dewizowych lub innegO' mienia 
sprowadził je do kraju. 

Art. 61. § I. Kto do obrotów ' lub-· rozrachunków' stosuje 
kursy dewiz \ lub pien iędzy zagranicznych inne ' ni-ż · ustahme 
na podstawie obovv iązujących przepisów, 

podlega karze grzy wny w wysokości do 30.000 zł . 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto og.łaszakursy dewi:!: 
lub pieniędzy zaglanicznych inne niż ustalone pl'żez insty-' 
tucj ę do tego uprawnioną . . 

Art. 62. W przypadku skazania za przestępstwa okre
ślone wart. 45, 46 § l -i 2, 47, 48, 49. 50, 51, 52, 53, 56 §· .. 1 
pkt l, 57 orzek :l Się przepadek ' przedmiotów przestępstwa. 
Od orzeczenia i)fzepadku można , odstąpić, jeżeli czyn został 
popełniony nieumyślnie. 

Art. 63. Użyte w niniej szym rozdziale zwroty "zagra
niczne środki płatnicze " , "w<Htości de~vizowe", "obrót wa,r
tościami dewizowymi", "krajowiec dewizow'y':, "cudzoziemiec 
dewizowy" i "zezwolenie" oznaczają ,·. pojęcia Określone w 
t\stawi e. d~wizowe.i z dnia 28 marca 1952 r ~ (Dz U. N~ 21, 

. poz. 133')--'!I:J.b· w przepisach wydanych pa · jej podstawie: 

, R oz d z i a ł 4. 

Przestępstwa w zakresie ceł i obrotu towarowego z zagranicą. 

Art. 64. § 1. Kto uchylając :Się: od powinności celneJ 
wprowadza z zagranicy na polski obszar celny lub wyprowa
dza. i tego obszaru zagranicę towar · {)eż· uiszcienia cłił, 

podlega karze grzywny w wysokości od 2 do 4-krotnej 
kwoty należnego cła . ' 

§ 2. Jeżeli przedmiotem występku jest towar, któn',qo 
rodzaj i ilość wskazują w sposób oczywisty na przeznacze
nie do transakcji handlowych, 

sprawca podlega karze aresztu do lat 2 lub grzywny w 
wysokości od 4 "do 8-krotnej kwoty należnego cła albo ohu 
tym karom łącznie . 

§ 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze grzywny w wysokości od 

kwoty cła narażonego' na ~szczuplenie. 
do 2-krotnej 

Art. 65. § 1. Kto uchylając się . od powiimości celnej 
wprowadza z zagranicy na polski. obszar nilny lub wypro
wadza z tego obszaru za granicę bez wymagap.ego zezwole~ 
nia towary, co do których istnieją ograniczenia przywozowa 
lub wywozowe, 

podlega karze grzywny w wysokości od l do 2-krotnej 
wartości towaru. 

§ 2. Jeżeli przedmiotem występku jest towar, którego 
rodza j i il O"ść wskazują w sposób ocżywisty na przezndcze-
nie do transakcji handlowych, I j 

sprawca podlega karze aresztu do lat 2 lub karze Urzyw
ny w \vysokości od 2 do 3-krotnej wartości towaru albo obli 
tym karom łącznie. 

§ 3. Jeżeli sprawca 'dz iała nieumyślnie, 
podlega karze g rzy wny w wysokości do l -krotnej war

tości towa ru . 
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Art. 66. § 1. Kto naraża .skarb Panstwa na uszczuplenie Art. 70. Kto w użyciu towaru zmienia cel, przeznacz e-
cła przez wpwwadzenie organu celneyo w błąd, a w szcze- nie lub inne warunki, pod jakimi towal~ z wolniono od cła 
gólnosci ' przez zatajenIe rzeczywistego stanu rzeczy lub po- albo odpra w iono według zniżonego cła, 
oanie ddnych l1 iezyodnych z rzeczywistością w zgłoszeniu podlega karze grzywny w wysoko::'.ci od 1 .do 4-krotnej-
cein y m b,!l[Ż innym oświadczeniu lub dokunlencie ma.iącylll kwoty nie pO,branego cła. 

sluzyc . za podstaw€: odprawy celnej lub mogącym miec zna- Art. 71. Kto w użyciu towaru zmienia cel, przeznacze
C:lt.'iIi.e przy kontroli celnej , ' nie lub inne warunki. pod jakimi towar zwolniono od ogra-

pOllley a kan::e grzywny w wysoko';ci od i2 do 4-krotnej niczel1 przywozowych lub wywozowych, 
kwoty cia narażonego na uszczuplenie. po~lega karze grzywny w wysokości do 2-krotnej war-

§ 2. Jeżeli przedmiotem występku jest towar, którego tości towaru. 
rodzaj i ilo:ic wskazują w sposób oczywisty na . przeznaczeme Art. 72. Przedmioty występków określonyeh wart. 64 
do trollsakcji handlowych, § 1 i 2, 65 § 1 i 2, 66 § 1 i 2, 67 § 1 i 2, 68 i 69 podlegają . 

sprawca podlega k.arze aresztu do lat 2 lub karze grzyw- przepadkowi. Podlegają przepadkowi również przedmioty wy
ny w wysokości od 4 do 6-krotnej kwoty cła nari:.żoncgo nu stępków określonych wart. 70 i 71, jeżeli sprawca działa 
uszczuplenie albo ,obu tym karom łącznie. umyś-Inic. ' " 

/ 

§ J. Jeżeli sp'fawca dzi~ła nieumyślnie, Art. 73. Kto uniemożliwia lub utrudniakontlOlę celn" 
podlega karze grzywny w wySOkośCI od 1 ,do 2-krotnej ! obrotu towarowego z zagranicą, o ile czyn nie sti'.nowi wy-

kwoly cła narażonego na uszczuplenie. . stępku przewidzianego w arf.. 64 do 71, 
Art. 67. § 1. Kto wprowadza władzę w błąd, a w. szczc- podlega "karze grżywny do 30.000 zł. 

gólnośc i zataja rzeczywisty stan rzec;zy lub podajE: dane n:ie
zgodne z rzeczywistością w zgłoszeniu celnym oądź inny:n 
oświiłdczeniu lub doktllue ncie mającym służyć za podstawę 

. odprawy celne j lub mogącym mieć .znaczenie przy kontroli 
celnej i przez to powoduje lub spowodowac może naruszenie 
ograniczen przewozowych, przywozowych lub wywozowych. 

podlega karze gr_zywny w wysokości 'do 2-krotnej warto
ści towaru. 

§ 2. Jeżeli przedmiotem występku jest towar, którego 

Art. 74. Kto narusza przepisy w ' zakresie ceł i obrotu 
towaFowego z zagranicą, o · ile czyn nie stanowi występku ' 
określonego wart. 64 do 71 lub wart. 73, 

podlega karze pieniężnej porządkowej. 

R o z d z i a ł 5 . 

Przestępstwa pOdatkowe. 

rodza j i iloś'ć wskazują w sposób oczywisty na przeznacze- Art. 75. § 1. Kto wbrew . obowiązkom określonym w prze-
nie do transakcji handlowyel), pisach o p~datkach lub o postępowaniu >podatkow ym nie zgła· 

sprawca podlega karze aresztu do lat 2 .1ub karze grzyw- sza właściwym organom finanspwym przedmiotu opodatko
ny w wysokości do- 3-krolnej wartości towaru albo obu tym wania i przez to nie bierze ,ud'ziału w postępowaniu podat-
karom łącznie. . • . kotvym, -

§ 3. Jeżeli sprawca diiała nieumyś1nie, podlega karze aresztu do lat 3 lub grzywny w wysokości 
podlega karze grzywny w wysokości . do jednokrotnej do "1000.000 zł albo obu tym karom łącznie. 

wartości towaru. § 2. Kto uchyla się -od obowiązku rejestracji podatkowej 
Art. 68. § L Kto nabywa, przechowuje lub transportuje jednostki gospodurki uspołecznionej oraz od obliczenia i zyło-

towar pochodzący z występku określonego wart. 64 do 67 szenia podatku należnego od tej jednostki, 
albo pOffiil'ga -do jego zbycia lub ukrycia, podlega karze aresztu do lat 2 lub grzywny w wysoko-

podlega karze grzywny w wysokości od 2 do 4-krotnf'j ści do 500.000 zł albo obu tym karom łączn i e. 
kwoty nal eżneg o da albo od 1 do 2-krotnej warto;ci towilTU!§ 3. < Kary aresztu nie orzeka się, jeżeli nRrażony na 
jeż.e li co do towaru istnieje ogr~niczenie prz.ywozowe lub uszczuplenie podatek nie przekracza kwoty 30.000 . :zł. 
wywozowe . § 4. J eżeli sprawca dzIała nieumyślnie, 

§ 2. Jeżeli prżedmiotem występku jest ŁOWiU; którego podlega karze grzywny w wysokości do 500.000 zł. 
rodzaj i iloś ć wskazują . w sposób oczywisty na lHzeznacze- Art. 76. § I. Kto zataja prowadzenie na własny rachtt-
nie do transakcji handlowyci), nek działalnoś ci podlegającej opodatkowaniu, posługując si~ 

sprawca podlega karze aresztu do lat 2 lub grzywny nazwiSKiem lub firmą ' podsta wionej osoby, 
w wysokości od 4 do B-krotnej kwoty należnego d ,a albo podlega karze grzywny do 500.000 zł. 
obu tym karom lącznie, a jeżeli co do towaru istnieje ogra- §2. Tej samej ka.rze podlega, kto dopuszcza umyślnie 
Diczcni~ przywozowe lub wywozowe karze aresztu do do posługiw.ania się jego nazwiskiem lub firmą przez inną 
2 Jat lilh grzy ,wny vi wysokości od 2 do 4-krotnej wartości- osobę , która zataja prowadzenie na własny rachullek dzia-
towaru albo obu tym karom łącznie. łalności podl egającej opodatkowaniu. 

Ad. 69. § 1. Kto nabywa. p~zechowuje lub transportuje §. 3. jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 I 2 naraża ' 
tOWilT, . o którym DiI podstawie towarzyszących okoliczności - Skarb Pal1sh" a na uszczuplenie należności podatkowej . lub 
powinien przy puszrzać. że pochodzi z występku określoneqo ' na uniemożliwienie ściągnięcia tej należności, . 
wart. 64 lulY 65, albo też pomaga w jego zbyciu lub , ukryciu,' podlega karze aresztu ·do Jat 3 lub karze grzyw!!y do 

podlega karze mzywny w wysokośCi iednoraz.~wej k W0- 1.000_000 zł albo obu tym karom łączni'e. 
ty należnego cła albo polowy wartości ' towaru, jezeli co do Art, 77; § 1. Kto naraża Skarb Pat'lslwa na uszczuplen'i~ 
towaru istnieje ograniczeni'e przywozowe< lub wywozowe. poda tku w postępowaniu . podat~owym lub wobec płatnika , 

§ 2. Je~eli przerlmiotem występku jest towar, któreqo dokonującego obliczenia i poboru podatku: 
rod zaj i il ość, wskiJ zują w sposób oczywisty na przeznaczenie 1) przez niezgłoszenie danych, mogącycJ:i mieć wpływ na 
do transakc ji hand lowyrh, ustaleriie zobowiązania .podatkowego lub jego wysokoścj, 

spraWCil por.lega karze aresz tu do roku lub grzywny w 2) przez podani~ taki ch danych niezgodnie z rzeczywistością , 
wyso];.oŚr i od 2 do 4-krotn ej kwoty naidnpgo da albo obu podlega ko.rze grzywny w wysoko:ki do 500.000 zł. 
tym karbm łą czni e. a ieżeli co do towaru istnie je ogranic7e- § 2. Jei.eli sprawca dopuści się występku w związku 
n ie przywozowe Jub ~ywozowe - kilfze areszbl "do Tok u z ukryc iem albo nierzetelnvm prowadzenierll ksiąg rachun
lub grzywny w wysokości od 1 do 2-kwtnej -wartości towaru kowych. h anrllowycblub podatkowych, 
albo 9bu tym karom łącznie. . podlega karze g rzywn y w wysókości do l ,OOJ.OOO zł. 
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Art. 78. § 1. Kto naraża Skarb Państwa na uszczuplenie 
po atku przez nierzetelne prowadzenie .ksiąg rachunkowych, 
ha dlowych lub podatkowych, a czyn 'nie stanowi występku 
z rt. - 77, 

podlega karze grzywny w wysokości do 200000 zł. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto bezpośrednio nadzoru

ją prowadzenie tych ksiąg dopuszcza do ich ukrycia lub 
ni · ze telnego prowadzenia. 

Art. 79. § 1. . Kto, będąc płatnikiem lub inkasentem obo
zanym do obliczenia i pobrania podatku, zaniecha oolicze

ni lub pobrania tego podatku albo pobiera go w k wo~ie 
niż zej od przepisanej , 

podlega karze aresztu do roku lub karze grzy wny w wy
soWości od 1 do ID-krotnej kwoty uszczuplonego podatku albo 
obtl. tym karom lącznie. . 

.\ § 2. Jeżeli spra wn jest zastępca jednostki uspołecznio-
nej, 

podlega karze grzywny do 30.000 zł. 

§ 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnJe, 

podl-'!ga karze grzywny w wysoko~ci do 1/4 kary grzyw
ny ok reślonej w § l lub § 2. 

Art. 80.§ 1. Kto, będąc płatnikiem lub inkasentem, nie 
wp aci na rachunek organu finansowego pobranych od po
dat ika sum z tytułu podatku, 

podlega karze aresztu do lat ,dwóch i karze grzywny 
ysokości od 1 do ID-krotnej kwoty nie wplaconeQo po
u. 
§ 2. Jeżeli sprawcą jest zast'ępca jednostki u5pbłecz-
ej, 
podlega kar~e ' grzywny do 30.000 zł. 

§ . 3. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze grzywnY w wysokości do 1/4 kary grzyw

ny określonej w § l lub § 2. 
Art. !lI. Kto wbrew. przepisom o postępowaniu podatko

nie uzyskał karty rejestracyjnej lub innego potwierdze
nia zgłoszenia obowiązku .podatkowego albo uZY5kał kartę 

stracyjną za opłatą niższą od przepióanej, 
podlega, o ile czyn nie stanowi występku skarbowego 

ok ślonego wart. 75, karze grzywny w wysokości od 1 do 
20- rotnej uszCzuplonej kwoty. 

Art. S2. § 1. Kto przez naruszenie przepisów podatko
Wy h naraża Skarb Państwa na uszczuplenie podatku, 

podlega, j eżeli czyn nie stanowi występku określonego 

rt. 75-81, kilrze grzywny w wysokości od 1 do 20-krot
kwoty podatku uszczuplonego lub narażonego na uszczu
ie. 

w 
nej 
ple 

§ 2. Jeżeli ' sprawcą jest zastępca jednostki gospodarki 
\lsp łecznionej, 

I 
podlega karze grzywny do 30.000 zł. 

f Art. Po3. Kto wbrew przepisem o postępowaniu podafko
wyr podaje .w brudnopisach stanowiących podstawę do obli
cze ia ilości poszczególnych składników inwentarza luhw 
bru nopisach rem"nentu towarów, sur?wców i półfabryka

tó dane niezgodne z rzeczywistością. 

r 
podlega karze grzywny w wysokości do 100.000 zł. 

Art 84. Kto utrudnia uprawnionemu 'organowi fin anso
u przeprowadzenie oględzin lokalnych, kontroli lub lu-

cji, 
podlega karze grzywny do 20.000 zł. 

Art. 85.§ 1. Kto wbrew przepisom o postępowaniu po
!:łat owym nie -prowadzi ksiąg rachunkowych, t.andlowych 
lub pod3.tkowych albo prowadząc te księgi odmawia okaza
nia ich uprawnionemu organowi, 

podlega karze grzywny w wysokości do 100.000 zł. 

§ 2 . . Kt.o, pomimo nieuznania ks i ąg z powodu ich wadli
wo ci · za dowód w postępowaniu podatkowym, prowadzi je 
nad l wadliwie, , , , , 

podlega karze grzywny w wysokości do 20.000 zł •. 

§ 3 . . Kto w jednostce gospodarki uspołecznionej. pomimo 
stwierdzenia przez organ finansowy lub inny oryan kunlroH 
pa ństwowej wadliw oś ci w IHO\vadzenlU księgowości, prowa
dzi ją nadal wadiiwie, 

podlegą karze grzywny do 20.000 zł. 

Art. 86. Kto mimo obowiązku nie nadsyla organowi "ti
nanso wemu iriformacji podatko wych lub nadsyła informacjI) 
zaw i e raj ące dane niezgodne z rleczywistos clą, 

pod lega karze grzy-I'vuy w wysokosci dD 30.000 zł. 

Art. H7. § ' 1. I< to wbrew przepisom o poda tkach lub o po
stępowan i u podatkowym nie wystawia rachunku za wykona
ne świ.ad czenia a lbo odmawia wydania takiego rach unku oJ
biorcy, albo n ie przechowuje kopii wystawionych rachunków, 

podlega karze grzywny w wysokosci dD 30.000 zł. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wydaj e rachunek na 
świadczenie rzeczy lub usług zawierający dane niezgodne 
z rze czywistośc i ą lub takiego rachunku używa. 

Art. 88. Kto wbrew p rzepisom o podatkach lub o po
stępowaniu podatkowy m zaniedba. obowiązku właściwego 

udokumentowania w księgach rachunkowych, handlowych 
lub podatkowych zapisów dotyczących produkcji, przerobu. 
zużyc i a, przechowywania lub zakupu (s:kupu) rzeczy -albo 
św iad czen i a uslu \-1 lub nie prowadzi ewid encji rachunk.ó.v 
(dowodó w wewnętrzn y ch) na zakupiony to war, 

podlega kiHze grzywny - w wysokosci do 30000 zł. 
Art. 89. Kto na rusza- przepisy. o 3zczególnym nadzorze 

podatkowym, . 
podl ega, o ile czyn nie stanowi występku określonego 

wart. 75-88, ka rze grzywny w wysokości do 20.000 zł. 
Art. 90. Można orzec przepadek przedmiotu występku, 

jeżeli w przedsi ębiorstwie obj ętym szczególny m nadzorem 
podatkowym sprawca dopuszcza się występku określonego 

wart. 75-89 przez: 
1) niezqłoszeni e organowi nadzoru podatkowego wytworzo

nych produktów lub zgłoszenie ich w iloś ci mniej5zej 
od wytworzone j, 

2) nieuwidoc.zni enie ilości wytworzonych produktów w k~ ię
gowości przerlsi€;biorstwa, 

3) wypr9wadzenie z przedsiębiorstwa wytworzonych pro· 
dukt0w bez uwidOCZnienia obrotów w ks i ęgowości przed
si ębiorstwa, 

4) niezqłoszenie zmiany wła,ściwośd lub prz-eznaczenia pro
duktów, które uzasadniały zwolnienie od podatku lub za
stosowanie niższej stawki podatkowej. 
Art. 91. Kto narusza przepisy o podatkach, o postępo

waniu podatkowy m lub przepisy o rejestracji podatkowej, 
podlega, ' o ile 'czyn nie stanowi występku określonego 

wart. 75-89, karze pieniężnej porządkcwej. 
Art. 92, Kto w zamiarze uszczuplenia dochodów budżetu 

Państwa zgłasza d ćllle ni ezgodne z rzeczywistością, czym po
woduje ustalenie dla celów podatkowych cen fabrycznych 
na poziomie wyższym od poziomu wyńikającego z przepisów 
o ustalaniu tych cen, lub zataja dane, które mogą mieć wpływ 
na ustalenie sta ~"ek podatkowych, 

podlega karze aresztu do 6 mie,:;ięcy lub grzywny do 
100.000 zł albo obu tym karom łącznie .. 

Art. 93. § I... p'rzepisy rozdziału niniejszego dotycząca 
podatków stosuje s ię odpowiednio do zaliczek na podatek 
i przedpłat na poczet zaliczek oraz do ryczałtów i należnoścl 
za karty podatkowe. . 

§ 2. Przepisy rozdziału niniej szego dotyczące podatnI
ków stosuje się odpowiednio do osób,' które utraciły upraw~ 
nieniado zweln ienia od obowiązku podatkowego. 

Art. 94. W stosunku do jednostek gospodarki uspołecz
nionej przez postępo'wanie podatkow e rozumieć należy róW
ni eż obliczanie i zgłasz anie należnego podatku przez t e jed
nostki oraz postępowanie ma j ące na cel u usti'łJfmi e wv soko
ści stawek lub sposobu opodatkowan ia takichieJnostek. 

.. 

. 
I .. :. 
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R o z d z i a ł 6. 

PrzestępsiWd w Zakresie opiaty skarbowej 1 opłat terenowy<.h. 

Art. 95; § 1. Kto będąc platnikiem lub inkasentem obo
wiązanym ' do obli czenia i pobrania opIaty skar bowej albo 
opłat terenowych zaniecha obowiązku obliczenia lub pobra
nia tych opIat ąlbo pobiera je w kwocie n iższej od przepi
sanej, 

podlega karze aresztu do roku lub karze grzywny w wy
sokośc i od 1 do 10-krotnef .kwoty uszczuplonej opIaty. albo . 
obu tym karom łą c:zni e. . 

§ 2. . Jeżeli sp rawcą jest zastępca jednostki uspołecz-
nionej, 

podlega karze grzywny do 30.000 zł. 

§ 3. J eżeli sprawca dziala nieumyślnie, 
podlega karze grzywny w wysokości do 1/4 kary grzyw

ny' okreś lonej w § 1 lub § 2. 
. Art. !l6. § 1. Kto będijc płatnikiem lub ' inkasentem opla

ty skarbowej ,ub cplat terenowych nie , wpłaci na rachunek 
organu finansowego pobranych od podatnika sum z tego ' 
tytułu, . . 

podlega karze aresztu do lat 2 l~b karze grzywny w wy
sokości .od 1 do lO-krotnej kw!)ty nie wpłaconej opIaty albo 
obu tym karom łącznie. . 

§ . 2. Jeżeli sprawcą jest zastępca jednostki uspołecz- · 

nionej, 
podlega karze grzywny do 30.000 zł. 

§ 3. Jeżeli sprawca dziala nieumyśJnie, 
podlega karze grzywny w wysokości do 1/4 kary grzyw

. ny okreś ((mej w § 1 lub § 2. 
Art. 97. Kto uszczupla opłatę skarbową przez użycie ska-

sowaneg·) znaćzka skarbowego, . 
. podleqa karze grzywny w wysokości od 1 do lO-krotnej 

kwoty opIaty uszczuplonej. '. . 
Art. 98. § 1. Kto sprzedaje lub przechOWUje w celu 

sprzedaży skasowane znaczki skarbowe, 
podlega karze grżywny w wysokości od 5 do 20-kro t

nej ceny nominalnej znaczków. 
§ 2. Przedmiot występku podlega przepadkowi. 
Art. 99. Kto uchyla się od ui szczenia nal eżnej oplaty' 

skarbowej od pisma stwierdzającego czynnoś ':: cywilno
prawną , 

. podlega karze grzywny w :wysokości do 5-krotriejkwo-
ty nie wpłacone j opłaty skarbowej. . . . 

Art. 100. Kto sprzedaje urzędowe blankIety wekslowe 
lnb znaczki skarbowe po cenie wyższej od ustalonej prze
pisami, 

podlega karzę grzywny w wysokości od 1 do lO-krotnej 
różnicy ceny. 

Art. 101. Kto utrudnia uprawnionemu organowi finanso
wemu przeprowadzenie oglp,dzin lokalnych, kont roli lub lu

. stracji w związku z ustalaniem zobowi ązania z tytułu opłaty 
skarbowej lub opIat terenowych, 

podlega karze grzywny do 20.000 zł. . . 
Art. J02. Kto wbrew przepisom o opIaCie skarbowe) lub 

<' opłatach terenowych nie prowadzi rejestru opłaty skarbo
wej, ksiąg rachunk9wych, handlowych lub podatkowych ał

. bo . prowadząc je ' odmawia .okazania ich upra,~nionemu or-
ganowi, 

podlega karze grzywny do 100.000 zł. 

Art. t03. Kto narusza przepisy o opłacie skarbowej lub 
przepisy (l opIatach terenowych, 

podlega , o ile czyn n ie stanowi vrystępku . określonego 

wart. 95-102, karze pieniężnej porządkowej. 

· Rozdzi .ał_ 7. 

Przest<:pstwa w zakre,sie rozliczeń z budżetem Państwa. 

Art. t '04. Kto p;zez naruszenie przepisów o rozliczeniach 
z budżetem ,Państwa lub przez ni.erzetelne prowadzenie kSię-. 

gowości naraża Skarb Państwa na uśzczuplenie należności 

z tytull'l wpłat z zysku, nadwyżek środków obrotowych, róż
n ic budżetowych, różnic cen, -dopłat do cen lub rozliczeń 
z otrzymanych dotacji, 

podlega karze grzywny do 30.000 zł. 

Arl. 105. Kto narusza przepisy o rozliczeniach z cudże-
tern Państwa , . 

podlega, o ile . czyn nie sta nowi występku okreś lonego 

wart. 10'1, karze pieniężnej porządkowej. 

R o z d z i a l 8. 

Przestępstwa w zakresie obrotu obligacjami 
pożyczek . premiowych. 

Art. 106. § , 1. Kto, nie będąc do tego upoważniony, 

trudni się skupywaniem lub sprzeda~ą obligacji pożyczek 
premiowych, 

podlega karze grzywny w wysokości do 100.000 zł. 

§ 2. Prze1:lm ioty występku podlegają przepadkowi. 
Art. 101. Kto narusza przepisy ' o obrocie oblig'1cjami 

pożyczek premiowych, ' 
podlega, o ile czyn nie stanowi występku okreśbnego 

wart. 106, karze pieniężnej porządkowej. 

R o z d z i a ł 9. 

Przestępstwjl w zakresie ' loterii. 

Art. 108. § 1. Kto: 
l) urządza lub prowadzi loterię nie będąc do tego upraw

n iony albo niezgodnie z warunkami gry, za twierllzony
mi przez własciwe organy, 

2) uczestniczy na obsza rze Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej w działa l ności lote rii zagranicznej , / 

3) premiuje losami loteryjnymi inne transakcj~, . 
4) sprzedaje losy loterii po cenie innej od oznaczonej na 

losie al bo na raty lub dniówki, albo pobiera za u.dział 

w grze lote ryjnej .inne stawki niż ustalone przez właści-o / 
we organy, 

5) sprzeda je szanse wygrania z poszczegól,nego losu lub 
udzialu w grze loterii, 

. podlega karze . a resztu do Jat dwóch lub grzywny od 
5.000 do 200.000 zł albo obu tym karom ł ącznie. 

§ 2. Jeżeli sprawca c1zi1'lła n ieumyślnie, 

podlega karze grzywny do 50.000 zł . 

' § 3. W przypadkach . ok·reślonych w ' § 1 pkt 1-3 podle
gają p'rzepadkowi stan owiące przedmiot. występku skarbo
wego dokumen ty i urządzema lotery jne oraz wygrane, ktore 
na podstawie tych dokumentów przypadają uczestnikom gry. 

Art. 109.§ 1. Kto n ie będąc uprawniony trudni się 

sprzedażą losów loteri i państv.'Owej albo przyjmuje zakłady 
lub stawki w ' loteriach pieniężnych, 

podlega karze aresztu cio dwóch l!J.t lub grzywny w w,v
sokości od 5.000 do 200 000 zł albo obu tym karom łączme. 

§ 2. Jeżeli spra':"vca działa nieumyślnie, 
podleqa karze grzywny do 50.000 zł. 

Art. 110. Kto powiększa kapitał gry w loteriach . fanto-
wych ponad kwotę' wskazaną w zezwoleniu, . ' 

podleqa Ikarze grzywny w wysokości do 5-krotnej uszczU- , 
plon ej opIaty skarbowej . . 

Art. 111. Kto narusza przepisy o lotenach, 
poclleąa, o ile czyn nie stanowi występku określonego 

w art. : 108~11 O, karze pieniężnej porządkowej. 

R o z d z i a ł 10. 

Przestępstwa · w zakresie wpisów do rejest~u przedsiębiorstw 
państwowych. 

Art. 112. Kto wbrew przepisom o rejestrze przedsię-

biorshv państwowych n ie· zgłasza we właściwym terminie 
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wpisu do rejestru albo wpisu zmian lub uzupełnień, przewi
d:iianych w · tych przepisa ch, 

podlega karze pienię'lnej porządkowej. 

CZ~ŚĆ II 

POSTĘPOW M,j,IE KARNE SKARBOWE 

Dział I. 

Przepisy ogólne. 
/ 

Art. 113. § t. Postępowanie w spra'Nach o przestępstwa 
skarbowe odbywa się według poniższych przepisów. 

§ 2. 'Przepisy te stosu je się również do osób podlegają
c ch właś c i wości sądów wojskowych. 

Art. 114. § L Orzecznictwo sprawują: 
w ~prawach o występki skarbowe zagrożone zasa1niczą 
karą aresztu - sądy powszechne. a w stosunku doosói:J 
podległych właściwości sądów wojskowych - sądy woj-
skowe; . 

2 w sprawach ó przestępstwa skarbowe zagrożone jedyn:e 
karą grzywny lub karą pieniężną porządkową: 

a) w zakresie ceł i obrotu towarowt'go z zagranicą, jak 
równ ież w zakresie przestc;pstw okreś lonych wart. 51, 
52 § 2 i 3, 53 i 54 - organy admińistracji celnej. 

b) w pozostalyln zak resie - organy finansowe. 
§ 2. Organy wymienione w § 1 pkt 2 określane są' w 

da szym' ciąg-u jako "finansowe oruany orzekająre". 
§ 3. W razie zbiegu przestępstwa podlegającego .orzecz

ni twu ';ądtfW z przestępstwem podlegającym orzecznictwu .fi
na sowych org imów orzekających każdy z tych o rganów 
orzeką w zakresie swej właściwości. 

§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednip w razie zbie
gu przestępstwa podlegająceuo orzecznictwu omanu finanso
w go z przestępstwem ' podlegającym orzecznictwu organu 
ad inistracji celnej albo z wykroczeniem . ściganym w 'po
st pow aniu karno-administracyjnym. 

Art. 115. Sprawy o występki ' określone wart. '114 § 1 
pk 2 . należą jednak do właściwości sądów: 

Art. 118. § t. Orzeczenie wydane przez finansowy organ 
orzekający w sprawie o występek skarbowy należący do wła
ściwości sądów jest nieważne. 

§. 2, Nieważność stwierdza postanowieniem sąd I instan
cji właściwy według niniejszej ustawy z urzędu lub na wnio
sek strony, 

Art. 119. § t Orzeczenie wydane przez finansowy orga~ 
orzekający niższego rzędu lub z obrazą innych przep isów' 
o właściwości rzeczowej jest nieważne. 

§ 2. Nieważność stwierdza postanowieniem, nadrzędny 
finansowy organ orzekający z urzędu lub na wniosek s tron. 

Art. 120_ Zawieszenie postępowania nastąpić może ' tyl
ko w przypacjku choroby psychicznej lub innej ciężkiej cho
roby oskarżonego uni emożliwiającej prowadzenie sprawy 
oraz w przypadku jego ~zasowej nieobecności w kraju. 

Art. 121. Osoba odpowiedzialna posiłkowo lub zastępczo 
korzys ta w . toku calego postępowania z uprawnień służących 
oskarżonemu, chyba że przepis szczególny sLanowi inaczej. 

Art. 122. § 1. . Oskarżony, odpowiedzialny posiłkowo lub 
zastępczo, oraz interwenient mają pra wo korzystać w toku 
pos tępowania ' z pomocy obrońcy lub pełnomocnika· . Przepi
sy art. 76-78, 79 § 1. 80, 82-84, 86 i 87 kodeksu postępo
wania karnego stosuje się odpowiednio. .> 

§. 2. W dochodzeniu oraz w posLępowaniu prze~ finan
sowym organem orzekającym 'obrońcą oskarżonego lub peł

nomocnikiem interweni enta nie mającego pełnej zdolności 

do działań prawnych lub ni edołężnego może być również 
ojciec, matka. małżonek, opiekun lub kurator albo inna oso
ba, pod której opieką zastępowany pozostaje. 

Art. 123. Wszystkie organy powołane do udziału VI po
stępowaniu karnym skarbowym mają obowiązek uwzględ
nian ia zarówno okoliczności przemawiających za oskarżo
nym, jaki przeciw niemu. . 

Dział II. 

Postępowanie przed organami finansowymL 

Roz d z i a ł t. 

. Właściwość. 

l jeżeli czyn podpada jednocześnie pod przepis okre~lają- Art. 124. § 1. Organami administracji celnej uprawnio--
cy przestępstwo należące do właściwości sądu, a pToku- l!ymi do orzek<lnia w I instancji są urzędy celne WyznilCZO~ 
rator przejął do prowadzeni a również sprawę o wystę- ne przez Ministra Handlu Zagranicznego w drodze roz,porzą
pek skarbowy podlegający orzecznict":Vu organu finan- _ dzenia, które określi również właściwość miejscową tych 
sowego, urzędowo O rganem administracji · orzekającym w drugciej in-

2) jeże'Ii oskarżony jest nieletni, stancji )0.st Ministerstwo Handlu Zagranicznego - Centralny 
'3) j 'eżeli zachodzi wątpliwość co do pocżytalności oskarżo- Zarząd Ceł. 

nego, § 2. Organami finansowymi uprawnionymi do orzeka-
'4) jeżeli z okoliczności .sp,rawy wynika potrzeba zastosowa- nia są : 

uia , środków zabezpieCzających, określonych wart. 19- l) w sprawach o przestępstwa dewizowe z wyjątkiem prze-' 
82 kodeksu karnego, stępstw z art. 51, 52 § 2 i § 3, 53 i 54: 

5) jeżeli finansowy oTuan ; orzekający II instancji ze względu w I instancji - organy administracji finansowej pIezy-
na szczególne okoliczności sprawy przekaże ją do po- d iów wojewódzkich (miast , wyłączonych z województw) 
stępowania sądowego. rad narodowych, 
Art. 116. § 1. Sąd właściwy na podstawie przepisów w II' instancji - Ministerstwo Finan'sów; 

8rt 114 i 115 dla sprawcy jest · również właściwy dla podże- 2) w sprawach 'o pozosta.łe przestę~stwa skarbowe podl~ ' 
'ga za, pomocnika oraz iImej osoby; której'czyn przestępny gające orzecznictwu organów finansowych: 
po ostaje w ścisłym związku z czynem sprawcy, a 'postępo- w I instancji ~, organ.y administracji finansowej prezy-
wa ie przeciw nim toczy się jednocześnie. choćby wobec diów powiatowych (miejskich w miastach stanowiących 
fiie ' tórych oskarżonych nie zacłiodziły okolicznościuzasad- powiaty miejskie, dzielnicowych) rad narodowych; 
nia ' ące wlaściwosćsądową. w II instancJi - organy administracji finansmty-ęj pT€!'ly-

§ 2, Przepisu § 1 nie -stosuje się . jeżeli sprawy co do diów wojewódzkich (miast wyłączonych ' z woje~ivództw) 
wszys tkich oskarżonyel}, z jakichkolwiek względów nie mogił rad narodowych. 
by objęte jednym ' postępowaniem sądowym. ,' § 3. Minister Finansów mo~e ustalić w drodze rozpor:!:ą-

Art. 117. Sąd nie przestaje być ' właściwym. , choćby w dzenia właściwoŚć finansowych organów orzekających w 
postępowania sądowego ustały przyczyny uzasadniające okreś lonych rodzajach spraw w sposób odmienny od p~da .. 
łaściwość,. nego_ w .§ 2. 
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\ 
Art. 125. § 1. Właściwy miejscowo jest' finansowy organ 

orzekający, w którego okręgu przestępstwo p_opełniono. 

§ 2. Przestępstwo uważa się za · popełnione w tym miej
scu, gdzie wykonano działanie przestępne albo gdzie skutek 
przestępny nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał na· 
stąpić. ~ 

§ 3. Jeżeli przestępstwo popełniono w okręgu kilku I fi
nansowych -organów/ orzekających, właściwy jes t ten z nich, 

_ w którego okręgu najpierw wszczęto postępowanie . 

Art. 126. § 1. Jeżeli w chwili wszczęcia postępowania 
I nie można ustalić miejsca popełnienia przestępstwa , właści

' wy jest finansowy organ orzekający, w jttórego okręgu 
oskarżony mieszka lub przebywa. 

§ 2. Gdy miejsce zamieszkania lub poby'tu oskarżonego 
'Ila obszilrze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej nie jest zna
ne, własciwy jest finansowy organ orzekający, w ktćHego 

okręgu przestępstwo wyszło na jaw. ' 
Art. 127. § 1. Jeżeli VI chwili wszcięciasprawy ni'e moż

na ustalić właściwości finansowych organów orzekających' 
na podstaw ie art. 125 i 126 albo jeżeli ważne względy za 
tym przemawiają, Minister Finansów wyzna'cza organ finan-
sowy, który ma spra\vę rozpoznać. . 

§\ 2.Powyższe uprawnienia może Minister Finansów 
przekazać finansowemu organowi orzekającęmu II instanc ji. 

Art. 128. W postępowaniu przed finansowym organem 
orzekającym stosuje się odpowiednio przepis art. 116 § I. 

Art. 129. Jeżf'li tę samą osobę oskarżono o kilka prze
stępstw skarbowych, a sprawy należą do właściwości róż

nych finansowych organów orzekających, w granicach ich 
właściwości rzećzówej właściwym ' jest organ, w którego 
okręgu najpierw wszczęto postępowanie. 

Art. 130. § 1. Finansowy organ orzekający właściwy 

według art. 128 i 129 może wyłączye sprawę codo danego 
- oskarżonego lub danego przestępstwa, jeżeli uzna, że odręb

ne jej rozpozna'nie przyczyni się do uproszczenia lub przy-: 
spieszenia post§powania. , 

§ 2. Wyłączona sprawa przechodzi do organu finanso
wego właściwego według zasad ogólnych. 

Art. 131. Orzecznictwu finanso wych organów orzekają

cych nie , podlegają osoby \vymienione wart. 27 § l kodeksu 
postępowania karnego. "Przepis art.i 27 § 2 kodeksu \ postę
powania karnego stosuje się odpowiednio. 

R~zdzlał 2. 

Wyłączenie pracowników. 
i .-

Art. 132. § 1. Pracownik finansowego organu orzekają-
cego lub organu dochodzenia nie może brać udziału w pro
wadzen iu sprawy: 
' 1) jeżeli sprawa d.otyczy go bezpośrednio; 
2) jeżeli jest _małżonkiem oskarżonego, odpowiedzialnego 

posilkowo lub , zastępczo, interwenienta albo ich pełno

mocnik a lub obrońcy; 
3) jeżeli jest krewnym lub powinowatym w linii prostej bez 

ograniCzenia" a w . linii bocznej aż , do stopnia między 
dziećmi rodzeństwa osób. wymienionych w pkt 2 albo 
jeż,e)i jest związany z jedną z .tych O!';ób, z ty tulu. przy-

, sposobienia, (}pieki lub kurateli; , " , 
4) jeżeli, brał udział w sprawie jako obrońca oskarżonego, 

odpowiedzialnego ,posiłkowo lub zastępczo albo jako peł-
nomocnik interwenienta; , 

5-) jeżeli w n i,ż5zej instancji brał udział w wydaniu zaskar
żonego rozstrzygnięcia. 

§ 2. Powody wyłączenia trwają nawet po ustaniu uza
• adniającego je l}1ałżeństwa, przysposobienia, opieki lub ku
rateli. 

§ 3. Pracownj~ fin ansowego organu orzeka iącego, który 
był w sprawie przesłuchany jako świadek lub biegły, powi-

nien się wyłączyć od udziału w rozstrzyganiu , tej samej 
sprawy. 

§ 4., Niezależnie od przyczyn wymienionych w § 1-73 
bezpośredni przełożony wyłącza pracownika ila jego własne 
żądanie lub na wniosek strony, jeżeli pomiędzy nim a stroną 
zachodzi stosunek osobisty tego , rodzaj u, że mógłby wywołać: 

wątpliwość co do jego bezstronności. 

R o z d z i a l 3. 

Rozstrzygnięcia, doręczenia, terminy. 

Art. 133. § 1. Rozstrzygnięcia wydaje się w postaci orze
czeń lub postanowień. 

§ 2. Orzeczeniem jest rozstrzygnięcie finansowego orga
nu orzekającego stanowiące o winie i karze. 

§ 3. -Wszelkie inne rozstrzygnięcia są postanowieniami. 
§4'. W kwestiach nie wymagających wydania orzeczenia 

lub postanOWienia fin'ansowy organ orzekający lub organ do
chodzenia wydaje zarządzenia, 

Art. 134. § 1. Każde rozstrzygnięcie powinno zawieraĆ' 
nazwę _ organu, wymienienie osoby, do której jest skierowa
ne, datę, osnowę, powołanie się 'na podstawę prawną, podpis 
j . pieczęć organu. 

§ 2, Orzeczenia oraz te postanowienia, co do których. 
ustawa dopuszcza możność zaskarżenia, powinny zawierać 
uzasildnien ie. ~ , 

§ 3. Rozstrzygnięcia ulegające zaskarżeniu powinny nad
to zawierać wskazanie terminu i -trybu zaskarżenia. 

§ 4. O rozstrzygnięciu zawiadamia się ' prżez doręczenię
odpisu rozstrzygnięcia. 

Art. t35. Oczywiste omyłki plśarskie i rachunkowe w 
rozstrzygnięciu prostuje 'w formie postanowienia organ, któ· , 
ry rozstrzygnięcie wydał. 

Art. 136. § 1. Jeżeli strona ustanqwi pełnomocnika lub 
obrońcę, który złoży upoważnienie pisemne, odpisy roz
sirzygnięć D(lleży jemu doręczyć. 

§ 2, 'Jeżeli strona, pozostaje pód opieką lub kuratelą. 
doręczenia powinny nastąpi ć do. rąk jej _ustawowego prżed
sławiciela, 

§ 3. Poza tym do doręczeń mają odpowiednie zastosowa
nie przepisy kodeksu postępowania karnego. 

Art. 137. § 1. W przypadkach określonych w niniejszej 
ustawie od rozstrzygnięć służą środki zaskarżenia: odwoła

n ie, żądanie skierowania sprawy na drogę postępowania są-
dowego i zażaleni e. -

§ 2. Grodki 7ćlskarźenia wnosi się na piśmie do organu, 
który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie, w terminie zawitym 
siedmiu dni od daty doręczenIa odpisu rozstrzygnięcia. -

Art. 138. § 1. Jeżeli ustawa nińiejsza nie stanowi lna-
czej, do biegu i sposobu obliczania .terminó'N stosuje się od
powiednio przepisy kodeksu postępowania karnego. 

§ 2. Jeżeli uchybienie terminu do założenia środka za .. 
skarżenia nastąpiłtl z 'przyczyn od strony niezależnych , stro

' na w siedmiOdniowym terminie zawitym od daty ustanili 
przeszkod,y może zgłosić wnł0sek o przywrócenie termi'nu: 

§ 3. Wniosek o .przywrócenie terminu do założenia środ
ka zaskarżen ia składa się organowi, który wydał zaskarżone 
rozstrzygnięcie . Organ ten przesyła wniosek wraz z aktami .. 
organowi w!aściwemp. do rozpoznania środkazaskar':tenia. · 

organ właściwy do rozpoznania środka zaskarżenia rozstrzyga 
o wniosku ostatecznie. 

Rozdztał 4. 

Dochodzenie. ~rzepłsy ogólne • 
'\ 

Art. 139 • . § t. Dochodzenie wszczyna się, gdy ząchódzł 
podejrzenie popełnienia przestępstwa skarbowego. Owszczą-
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ciu ochodzenia sporządza się postanowienie, chyba że sp o- miejsca jego popełnienia oraz kwalifikację prawną tego 
rząd ony został protokół karny (art. 148). / czynu. 

/ 

2. Zadaniem dochodzenia jest: 
l) y jaśnieni e, czy is~otnie popełniono przestępstwo; 
2) yk,ycie sprawcy przestępstwa; 
3) szechstronne wyjaśnienie oko,liczności sprawy; 
4) z branie niezbędnych informacji co do osoby oskarżo-

j
ego, w miarę potrzeby co do osoby odpowiedzialnej po
iłkowo lub zastępczo, tudzież co do stanu majątkowego 
ych osób; ' , 

~) trwalenie dowodów przestępstwa; 

6) z bezpieczen;e grzywien i innych świadcze11 pieniężnych 
'szczuplonej należności, równowartośc i nie ujętych 

l
rzedmiotów występku i kosztów postępowania ka'mego). 

' 3. Do zakresu dochodzenia należy w szczegóiności 

prze luchanie oskarżonego , świadków, bieg, łych oraz przepro
wad enie rewizji i oględzin: Do protokołów , z czynności do

ch ód fe, ni ,a 'stosuj e się odpowiednio przepisy kodeksu post,ę-
. pow ńia karnego. 

4. D'ochodzenie przeciwko określonej osobie powinno 
być tkOńczone najpóżniej w ' ciągu trzech miesięcy od daty 
spor ądzenia protokołu. Organ finansowy nadrzędny nad pro-

~ 'wad ącym dOch,odzen, ie może przedł, UŻ, YĆ IW uzasadnionych 
" przy ' adkach czos trwania dochodzenia na , czas określony, 

"iN rawach należących do w'laściwości sqdu stosuje się 
, art. 4511 § 3 kodeksu postępowania karnego. 

5. A'rt. 5 kodeksu postępowania karnego stosuje się od
dnio. 
rt. 140. § 1. Dochodzenie 'prowadzą: 

l) sprawach o przestępstwa w zakresie cel i obrotu to-
arowego , z zagranicą oraz w 'sprawach o przestępstwa 
ymien ionew , art. 51-54 - urzędy celne; 

2) sprawach o pozostałe przestępstwa skarbowe - orgii-
ny administracji finansowej prezydiów powiatowych 
' an iejskich w miastach' stanowiących powiaty miejskie, 

~
ZielniCOWYCh) rad narodowych. -

2, W sprawach o przestępstwa skarbowe ujawnione 
prze organy kontroli i rewizji finansowej (Glówny Inspek
torat Kon trolno-Rewizyjny VI Ministerstwie Finansów oraz 
lnsp ktora ty kontrolno-re\Alizyjne przy prezydiach wojewódz
-kich rad narodowych , oraz , rad na rodowych miast wyłączo
nych z województw) dochodzenie prowadzą te organy. 

t 3. Organy wymienione w § l i § 2 określane są w dal
,zYIDj ci iJg~ jako "finansowe organy dochodzenia". 

rt. 141. § 1. W sprawach o przestępstwa skarbowe 
ujaw ioneprzez Milicję Obywatelsk ą dochodzenie prowadzi ' 
Mili ja Obywatelska, zawia-d anl iając o tym wła,ściwe finan
EOW orqillly dochodzenia. W sprawach należących do wła

ściw ści finansowych orgimów orzekających Milicja Obywa
telsk może ograniczyć swoje czynności do zabezp ieczenia 

dów , przestępstwa i przekazania akt sprawy właściwe
mu inansowemu, organowi dochodzenia. 
_ .' 2. Przepis , § ! stosuje się odpowiedn;o do organów 
Wo'j kó';ej Shl'iliy Wewnętrznej w przypi19ku ujawnienia 

. '-." pi:zete org'any przestępstwa skarbowego popełnionego przez 
osob , podJe-gającą właściwosci ',ądów wojskowych - jaJ{ 
rów ież do organów Vvojsk Ochrony Pogranicza" w przypad
ku 'awnienia przez te organy przest*;pstwa oewizowego lub 

.. prze tępstwa w zakresie ceł i obrotu towarowego z zagranicą· 
Tł. 142. Przepisy art. 125-130 stosuje się odpowiednio 

do "fłaściwości organów dochodzenia. -
Art. 143. W sprawie należącej do wlaśćiwoś~i finanso

WYCl organów orzekających , po ukończeniu dochodzenia or~ 
giJll dochodzenia, jeżeli nie jest jednocześnie organem po-

" woła ym do orzekania" przesyła akta dochodzenia właściwe
mu inansowernu organowi orzekającemu wraz z wnioskiem 
o uk ranie. Wniosek ten powinien zawierać oznaczenie osoby 
oskarżonego, ' zarzucanego mu czynu z uwzględnieniem czasu 

Art. 144. § 1. W sprawach o przestępstwo skarbowe na
leżące do właści wości sądu o wszczęciu docł:.odzenia zawia- -' 
damia si~ prokuratora niezależnie od zawiadomienia, -J któ
rym mowa, war t. 141 § 1. W zaw iadomieniu należy zwiężle 
opisać czyn przestępny z uwzg lędnieniem czasu i miejsca 
jego popełnienia oraz kwalifikacji prawnej czynu, jak rów
nież w miarę możności wskazać osobę sprawcy. 

§ 2. Prżepis § 1 stosuje się odpowiednio w prżypildku, 
gdy dopiero w toku dochodzenia okaże się, że sprawanale
ży do właściwości sądu. 

Art. 145. § 1. Do dochodzeń w sprilwach należących do 
właści wości sądu stosuje się odpowiednio przepisy art. 2451& 

' § l, 24514 i 2451
, kodeksu postępowania karnego. ' 

§ 2. vy spnwie. w . któręjdochodzenie prowadził finan
sowy · organ dochodzenia, organ ten sporządza akt oskarżenia 
i przesyła prokuratorowi łącznie z aktami dochodzenia. Or
gan kontroli i rewizji finansowej ·przesyła akt oskarżenia 
prokuratorowi za pośrednictwem własciwego finansowego or
ganu dochodzen ia, wymienionego wart. 140 § l, który moża 
akt oskarżenia uzupełn i ć lub zmienić po przeprowadzeniu 
w miarę potrzeby ' uzupełniającego dochodzenia. Art. 241 
l 248 kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Akt oskarżenia zatwierdza i wnosi do 1'ądu proku
rator. 

§ 4, Nie znajdując podstaw; do ścigania ' pr,zed sądem, 
prokurator odmawia zatwierdzenia aktu oskarżenia i stosow
nie do okoliczności albo umarza dochodzenie, albo przesyła 
akta dochodzenia finansowemu organowi orzekającemu, je
żeli uzna. że sprawa należy do właściwości organu finan
sowego. 

§ 5. Na postanowienie prokuratora finansowemu organa" 
wi orzekającemu służy zażalenie do prokuratOla nadrzędnego. 

§ 6. W ' sprawie, _w której dochodzenie prowadził organ 
wymieniony w :nt. 141, organ ten po zakończeniu dochodze
niaprzesyia akta sprawy prokuratorowi; który sporządz:t 
i wnosi do sądu akt oskarżen ia przesyłając jednocześnie od
pis aktu oskarzenia właściwemu finansowemu organowi do
chodzenia .. Przepisy § 4 i § 5 stosuje się odpowiednio. 

§7. W akcie oskarżenia należy wskazać organ finanso
wy, , któremu przysługują uprawnienia oskarżyciela publicz-
nego. '--

Art. 146. Na wezwanie organu prowadzącego dochodze
nie inn,e organy dochodzenia obowiązane są do dokonywania 
określonych czynności dochodzenia, poza s iedzibą organu pro
wadzącego dochodzenie. 

Art. 14? § 1. Organy administracji państwowej oraa 
jednostki gospodarki uspołecznionej dowiedziawszy się o po
pełnieniu przestępstwa skarbowego mają obowiązek ; zawia- , 
domić o tym niezwłocznie najbliższy finansowy organ docho
dzenia lub Milicję Obywatelską , oraz dokonać nie cierpiących 
zwłoki czynności celem -zabezpieczenia dowodów i przedmio
tów przestępstwa.' 

§ 2. ' Organy administracji państwowe(oraz jednostki' 
gospoda rki uspołecznionej obowią:zane są do udzielania po
mocy organem powołanym, do ścigania przestępstw skarbo
wych. 

Ro z d z l a ł ~. 

Oskarżony. Swiadkowie I biegli. 

Art. 148. § t. Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia 
dochodzenia lub zebrane w toku dochodzenia zawierają do
stateczne podstawy do przedstawienia określonej osobie za
rzutów, prowadzący dochodzenie ' sporządza protokół karny. 
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§ 2. Protokół karny powinien zawierać: 

t) wskazanie osoby oskarżonego, 

2) określen i e czynu ' zarzucanego oskarżonemu zebranych 
przeciw niemu dowodów, ' 

3) ~skazanie kwalifikacji prawnej czynu. 

§ 3 . Jeżeli protokół karny sporządza się w obecnoścL 
oskarżonego, protokół karny powinien zawierać nadto wy

' jaśnienia oskarżonego stwierdzone' jego podpisem. W razie 
odmowy podpisu naieży stwienJ.zić w protokole powód od
mowy. 

§ 4. ' Jeżeli w toku dochodzenia ujawRi się" że osk,użony 
popełnił czyn nie obj ę ty sporządzonym uprzednio protokołem 
karnym, należy sporządzić uzupełniający protokół karny. 

§ 5. Nikt nie może być przesłuchany w charak terze 
cskarżonego przed sporządzeniem i ogłoszeniem mu , proL>
kołu karnego dotyczącego jego osoby (§ l i ,§ 2). 

§ 6. Jeżeli z powodu nieobecności oskarżonego protokół 
k arny nie zawiera jego wYJasmen, treść protokołu należ'{ 

podać oskarżonemu do wiadomości przy jego p ierwszym 
przesłućhaniu. ' 

Art. 149. ,W sprawie, w której dochodzenie prowadzi or
gan wymieniony wart. 141, organ ten zamiils t sporządzenia 
p rotokołu karnego może wydać postanowienie o przedsta

,wieniu zarzutów. W tym przypadku stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 237 i 238 kodeks u postępowania karnego. 

Art. 1,50. § 1. Ilekroć w toku dochodzenia zachodzi ko
niecznośc przesłuchania oskarżonego, należy gQ wezwać z za
znaczeniem, iż stawiennictwo jest obowiązkowe. Do oskarżo
n ych wojskowych w służbie czynnej stosuje się art. 186 ko
deksu postępowania karnego. 

§ 2. VV razie nieusprawiedliwionego ni estilwiennictw'ł 

oskarżonego organ dochodzenia może zarzadzić przymusowe 
j ego sprowadzen;e przez Milicj ę Obywatelską. 

§ ,3. W przypadku określonym w § 2 ,p rzymusowespro
wadzenie żołn i'erza w czynnej ' służbif' zarządza prie"lożony 

_ żołnierza na wniosek 'organu dochodzenia. 

§ 4. Przepi'5y § 1-3 stosu je się odpowiednio do osób 
odpowiedżialnych posiłkowo lub zastępczo. 

Art. 151. § 1. Przed wyda niem 6rzęczenia Mleży izazna
] omić oskarżonego' z wszystk imi materiałami dochodzenia 
i dać mu możno:;ć złożenia wyjaśnień. 

~ § 2. \'-1 sprawach nale'i:ących do wła~ciwości sadu stosu
]e s i ę odpowiednio przepis art. 244 kodeksu postępowania 
karn eqo. ' , 

§ 3. Czynności określonych w § l i § 2 moż~a zaniechać: 
'l) jeżeli. os kilrżony stale p rzebywa za granicą albo wykry

c ie jego miejsca zamieszkania lub pobytu w kraju oka
zało się n iem0żliwe, 

2) gdy oska rżony bez uzasadnionej przyczyny nie stawił się 
m imo doręczenia wezwania , w którym uprzedzono go, 

" że w raz ie n jeusprawiedliwionego ni estilwiennicfwa może 
r ' nast<lniĆ wv-ilanie orzecze nia bądź , sporządzenie aktu 
,~ 

os~arżeniab(' z wysłl)cha\1ii), j ęgo wyjaśnień~ 

3) gdy z oskarżonym spisanQProtokół karny, .a sprawa to
,czy się o wykroczenie skarbowe. 

§ 4. Przephy§ 1-3 , stosu je s i ę odpow iednio do osób 
,od.powiedzialnych posiłkowo lub zastępczo . 

Art. 152. W zakresiestosow(:1 nia ś rod ków zi'lnob ieqa ici
eych uchylani u Ei ę oskarżonego od sądu s tosu je się przepi-
sy kodeksu Postllpowania k arn·ego. · . ' , 

A rt. 153. § t . VI sprawach o wy stepki skarhoweorga
n om dochodzen; (\ służ ą w za kresie zatrzymani a oskarżoneqo 

upfiłwn ł Ppia Mil icj i O hyw<, telsk iei przewidziimę w al t. 154 
l 157 § 2 kodeksu postępowania karnego. 

. .. " 
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§ 2. Celem zatrzymania oskarżonego organ prowadzący 
dochodzen ie moze zwrócIć się o pomoc do Milicji Oby wa
telsk iej. 

Art. 154. § 1. Zatrzymanie żolnierzil w czynnej służbie 
wojskowej może nastąpić tylko wtedy, gdy: 

l) został schwytany na gorą<'ym uczynku lub w bezpośred

n im pośdgu--; ćl zachodzi obawa , ucieczki albo 

2) nie można ustalić jego tożsamości. I 

§ 2, O zatrzymaniu ' należy ni ezwłocznie powiadomić or~ 
gan przełożony osoby zatrzymanej oraz wJa:.<;iwego plOk.U--
ratora wojskowego. , 

§ 3. Zatrzymanego żołnierza doprowadza się do najbiiż
szego organu WOJskowego. 

Art. 155. § 1. Każda osoba wezwana prze'Zorgan nocho
dzenia w charakterze świadka lub bwglego powinna .'>tawić 
się i zlożyć; do proto.kołu zeznani~.' , 

§ 2. Jeżeli biegły złoży opinię na piśmie, nie jest ko
nieczne sporządzen i e protokołu. 

§ 3, W Ti1zie nieusprawierlliwionego n iestawiennictwa 
' wezwanej osoby stosuje s i ę odpowiednio art I SO § 2 i § 3 ni,
mejszej ustawy, a także art. 103 § l i § 3 oraz alt. 128 ko
deksu pos tępowanIa ""ka mego. 

Art. 156. Do przesłu chania oskarżonego, świadków i · bie
głych stosuje się ponadto odpowiednie przep i"y; kodeksu PC}
stępowania .karnego, a rio należności świ adkówl i biegłych 
przepisy obowiązujące w postępowaniu Sądowym. 

R o z d' z i a ł ,6. 

Rewłzja i zatrzymanie rz.eczy. 

Art. 157. § t. Organy dochodze nia są upoważnione do 
dokonywania rewiZji domowych i osobistych ,oraz do zatrzy
mywania rzeczy. 

§ 2. Do ' czynności tych stosu je s i ę odpowiednio przepisy 
kodeksu postępoviania karnego, o ile przepisy ustawy ,ni
ni€jszej inaczej rde ' stanowią. 

Art. ' 158. § 1. Rewizji dokonywa się na podstawie pi
semnego za rządzenia prokuratora lub kierownika finansowe-
go organu dochodzenia.. ' 

§ 2. Zarządzenie przeprowadzenia rewizji domowej lub 
osobis tej u żołnierza służby czynnej wydaje prokurator woj
skowy lub sąd wojskowy.' 

§ 3. Do rewizji przeprowadzanych przez Milicję Obywa
telską stosuje się ort. 137 kodeksu postępowania karnego. 

Art. 159. § . t. W razie u j ęcia przestępcy na· gorącym 
uczynku lub w bezpośrednim pościgu albo w innym nie der
piącym zwłoki przypadku uzasadnionego podejrzenia popeł
nienia przestęnstwa skarbowego, pracownik organu dQcho
dzenia może dokonać rewizji bez ,pisemnego zarządzeniaz!l 
okai i1 ni em legitymacji służbowej ; 

. § 2. Pracownik" ktQry dokonał ' rewizii w trybi~ prie~F 
dz ianym w § l, obowiązany jest zwrócić się niezwłocznia 

o zatwierdzenie rewizjip.o 'prokuratora łub finansowego or
ganu ' dochodzenia. . . ,,' ,"',._, 

§ 3. W przy padku dokonania rewizji u żołnierza służllY 
czy rllej w tryb ie przewidzianym w § l, pracownik, któ ry. d,o
k onał rew izj i, obowi ązany jest zwróc i ć się n i ezwłocznie o za
tw iet dzen le re,vizji do sądu wojskowego iubprokliratora woJ-
skowego. ' 

§ 4. Na ż ądanie osoby, u której przeprowadzono Fe'wi
z ię, n aleiy doręczyć je j postanow ienie o za twierdzeniu rewl
zji w ci ągu siedmiu d ni od daty zgło szenia żądania. 

Art. 160. § t. Na przedmioty odebrane przy rewizj( wy
daje się pokwitowanie., 
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§ 2. Do zatwierdzenia odebrania ' przedmiotów tlpraw
n ion jest prokura tor lub kierownik finansowego org anu do-
chod enia . ' 

3. Kary i środki przymusu wymienione wart. 141 ko
postępowania karnego ' stosuje prokurator na wniosek 

org an pro.wadzącego dpchodzenie. 

rt. 161. § I. Na podstawie z arządzenia prokurato ra lub 
kie IO vrtika 'nnansowego qrganu dochodzenia przedsiębior

'stwa komunikacyjne, łączności i przewozowe są obowiązilne 

wyda' organom docho~zenia przesyłki, co du których istriie
je p dejrzenie, t e zawierają przedmioty przestęps twa skar
bowe o. 

§ 2. W przypadkach nie cierpiących zwłoki kierownik 
otg a u dochodz8nia może żądać za trzymania wskazanych w 
§ l rzesylek aż do czasu uzyskania zatw ierdzenia prokura 
tOTa ub kierownika finanso wego organu dochodzenia - nie 
dlU,Ż~ jednak niż na siedem dni. 

rt. Hi2. § 1. Jeżeli z danych zebranych w toku docho- . 
dzeni wynika, że zachodzą warunki do zg ł oszenia in terwen
cj i, ależy o tym zawiadomić osobę zainteresovianą, z tym 
ż'e in erwencja może być wniesiona w terminie 14 dni od 

, ,daty .awiadomienia, nie póżniej jednak niż przed wydaniem . 
orzec enia w I instancji . 

§ 2. Niewniesi'enie interwencji w terminie wskazi'mym 
w § nie wyłącza . prawa wystąpienia z interwencją w po
stępo lJaniu przed II instancją lub w postępowal'\iu przed są

dem , j eżeli oskarżony lub odpowiedzialny wniósł odwolan ie 
lub z żądal skierowania sprawy na drogę postępowania są

dow e. o. 

rł. 163. Odebrańe przedmioty organ dochodzenia prze
chow je , albo zabezpiecza w inny sposób. 

rł. 164. § 1. Odebrnne lub zatrzymane p rzedmioty moż
na s rzeduć przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy, 
jeżeli nie są niezb~ędne do ' celów postępowania karnego, 
a pr echowanie ich może ' spowodować nadm,ierne tru 1ności 

I lllb oszty albo g'rozi zn iszczeniem przedmiotów lub żnacz
nym bniżeniem ich wartości. 

§ 2. Sprzedaży dokonuje się wedłu'g zasad przewidzia
nych w przepisach o egzekucji ad ministracyjnej świadczeń 
pieni żnych. . 

§ 3. O terminie sprźedaży należy zawiadomić w miarę 
możn ści zarówno oskarżonego, jak i interwenienta. , 

' Ił. 165. § t. Zamiast sprzedaży organ dochodzenh mo-
że rządzić zwrot odebranych prźedmiotów, jeżeli nie są 

iezbędne do celów postępowania karnego, a posiadanie 
e jpst zabronione. ' 

§ 2. , Zwrot prze'dmiotów następuje po , złożeniu kwoty 
'ciążą ych na nich należności pal1stwowych: J 

.>, ...... 

rt. 166 • . § 1. Finansowy organ dochodzenia może ,za
czyć grożącą grzywnę, przepadek majątku lub jego 
i świadczenia pieniężne, w szczególności koszty po
ania , równowar tość nie u jętych przedmiotów występku 

szczuplone należności państwowe, na majątku oska rżo

al!>o odpowiedzialnego posiłkowo lub zastępczo . Na 
owienie finansowego organu dochodzenia o zabczp ie· 
służy zażalenie. 

2. 'vV przypadkach nie cierpiącychzwlokizabezpiecze

rzew idzianego w § l może dokonać również prowadzą

chodzenie przez ty mczasowe zajęci e ruc11 qmości do. CZj

vskilnia postanowieni ., wlaściwego finansowego orga nu 
dzenia, , n ie dłużej jednak niż na 14 dni. 

~ 3. Przepisy § 1 i § 2 stosu je si ę odpowiednio, jeżeli" 
osk a żony' stal e przebywa za granicą - albo nie ma stałego 

miej ca zamieszkan ia w kraju, jak równi eż w przypadkach , 

gdy wykrycie mIejsca pobytu albo sprowadzenie go okazało 
się niemożliwe. . 

§ 4. Do zabezp ieczenia, o którym mowa w § 1-3, sto
suje s ię odpowiednio ,przepisy o egzekucji administracyjnej 
świadczell pieniężnych. 

Art. 167. § 1. Jeżeli zachodzi potrzeba zabezpieczenia, 
o ktąrym mowa wart. 166, na majątku' oskmżonego znajdu
jącym się we władaniu osób trzecich, w szczególności we 
wladaniu osób będących w bliskim s·tosunku z oskarżonym, 
organ dochodzenia niezależn ie <:> d uprawnień określrmych 
w art. 166 może zwrócić się do prokuratora o wydanie po
sta~owienia o zabezpieczeniu grożącej porłejrzanemu kary. 
g rzywny lub przepadku maj ątku oraz o zabezpieczeniu świad-, 
czel) pieniężny(h wymien ioriych wart. 166 § 1. Postanowie
nie takie' może ' wydać również prokurator z własnej inicja
ty wy, Vv' raz ie wydania takiego postanowienia w d"llszym 
toku postępowania w zak resie zabezpieczenia , prokurat(Howi 
służą uprawnienia określone wart. 24514 i 24515 kodeksu po
stępowania k,.arnego, choćby sprawa należał"l do właściwości 
finansowego 'orgilnu orzekającego . 

§ 2. W razie wydania postanowienia o zabezpieczeniu 
w trybie przewidzianym w § l stosuje się odpowiednio 
art. 3-18 ustawy z dni a 21 styczn ia 1958 r. ' o ' wzm07,eniu 
ochrony mienia spol'ecznego przed szkodami wynikającymi 
z przestępstwa (Dz. U. Nr 4, poz. 11). 

R o z d z i a ł 7. 

Umorzenie dochodzenia. 

Art. 168. § 1. Dochodzenie umarza się' 

l) jeżeli istn ie je okoliczność wyłączająca ściganie, 

2) jeżeli jego wyniki nie dają podstaw do dalszego prowa .. 
dzenJiJ dochodzenia lub do wydania skazującego otzecze~ 
nia albo wnie~ienia aktu oska rżenia; 

3) jeżeli szk~dli\'.ro'ś'ć przestępstwa dla interesu finansowe ... 
go Państwa jest znikoma. ' 

, § 2. Dochodzenie może być umorzone , jeżeli oskarżony 
n ie posi adający w kraju majątku lub innego żródła dochodu 
p rzebywa staje za granicą, a nie zachodzi możliwość sprowa .. 
dzenia go do kraju . 

Art. 169. § 1. Postanowienie o umorzeniu dochodzenia 
wyda je organ prowadząćy dochodzenie. 

§ 2. W sp rąwach podlegających orzecznictwu organów' 
finansowych postanowienie o umorzeniu docpodzenia wyma
ga zatwierdzenia przez kierownika finansowego organu orze
kającego I instancji. 

§ 3. W sprawach podlegającyćh orzecznictwu 'sądU po
stanowienie' o umorzeniu dochodzenia wymaga zatwierdze
n ia przez prokura tora. 

Art. 110. § 1. Umarzając dochodzenie organ prowRdzący 
dochodzenie postanawia co do odebranych lub iatrzymdnych' 
dowodówrzeczo.wych lub przedmiotów występku. 

§ 2. W przypadku umorzenia dochodzlOnia na skutek 
' nieujawnienia s'prawcy lub z przyczyn wymienionych w 
art. 168 , § l może być ' postanowiony,..jedn;ocześnie przepadek 
przedmiotu występku. 

§ 3. Od postanowienia o przepadku rzeczy wymieni o
nych w § 1 slui,y tak oskarżonemu, jak i interwen ientowi albo 
zażalenie do ' finansowego organu, orzekającego II instancji, 
a lbo żądanie skierowania sprawy na drogę postępowania są

dowego . .leżeli postanowienie o umorzeniu dochodzenia było 
zatwi erdzone przez prokuratora , oskarżonemu a lbo interwe
nientowi slużyalbo zażalen ie do prokuratora nadrzędnego, 
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,albo żądanie skierowania sprawy na drogę postępowania s,,
dowego. 

Art. 111. § L Przedmioty odebrane lub zatrzymane w to
ku postępowania, których nie uznano za przepadłe, zwraca 
się osobie, od której je odebral1o, lub innej osobie upraw
nionej. 

§ 2, Jeżęli wyniknie spór o prawo własności do rzeczy 
ulegających wydaniu, należy odesłać strony na drogę proce
su cywilnego, 

§ 3. Przedmioty, o których mowa w § l 1 § 2, przechodzą 
na własność Państwa, jeżeli strona nie odbierze ich w ciągu 
roku od daty doręczenia wezwania o odebranie lub w tenni
n ie tym nie wyka'i:e, że wytoczyła powództwo. Przepis art. 164 
stosuje się odpowiednio. . 

§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli stronie 
nie można doręczyć wezwania do odbioru rzeczy alDo jeże li 
osoba uprawniona Jest nieznana.W tych przypadkach wez
wanie do odbioru rzeczy uważa się za doręczone z upływem 
14 dni od daty wywieszenia wezwania. w siedzibie organu 
dochodzenia. Wezwanie powinno być wywieszone co naj
mniej przez okres dni 14. 

Art. 172. §1. Jeżeli VI ciągu roku od chwili zawieszenia 
postępowania (art. 120) nie można podjąć go na nowo, moż
na orzec przepadek przedmiotów występku, o ile nie są nie
zbędne do celów postępowania karnego. 

§ 2. Przepisy art. 170 i 171 stosuje się odpowiednio. 

Art. 173. § t. Dochodzenie umorzone może być nil no-' 
wo podjęte, jeśli nie będzie -się toczyć przeciwko osobie, 
której w poprzednim postępowaniu przedstdwiono Z3.rzuty 
,(art. 148 i 149). 

§ 2. W stosunku do osoby, której przedstawiono zarzu
, ty, umorzone dochodzenie , może być wznowione w razie 
~uja'wnienia nowych istotnych okoliczności, ' nie znanych w 

poprzednim postępowaniu, jak róWnież w razie wykrycia 
-miejsca pobytu oskarżonego lub jego majątku. 

§ 3. Postanowienie o podjęciu lub wznowieniu umorzo
nego dochodzenia wydaje kierownik organu dochodzenia. 
Organ dochodzenia może dokonać odpowiedni~h czynności, 
jeżeli dla wydania postanowienia o podjęciu lub wznowie
niu dochodzenia zachodzi potrzeba sprawd'lenia okoliczności 
faktycznych. ' 

§ 4. Postanowienie o wznowieniu dochodzenia (§ 2) wy .. 
Ina.ga zatwierdzenia finansowego organu orzekającego II in
stancji, w sprawach należących , do właściwości sądu - pro
kuratora woj ewódzkiego, a w sprawach należących do wła

&ciwości sądu wojsjcowego - prokuratora wyższego Izędu. 

Art. 174. 'vV ciągu sześciu miesięcy od zatwierdzenia po
stanowienia o umorzeniu dochodzenia (art. 169) w stosunku 
do osoby, której przedstawiono za rzuty, Minister Finansów
~ w sprawach należących do właściwości sądu Prokuri'!tor 
Generalny Polskiej RzeczypospoJitej Ludowej - może takie 
postanowienie uchylić. jeżeli stwierdzi, że umorzenie docho
dzenia było bezzasadne. ' 

R o z d z ia ł 8. ' 

Dobrowolne poddanie się karze. 

Art. 115. § 1. Finansowy organ orzekający I instancjI 
inoże zezwolić oska rżonemu na dobrowolne poddanie się ka
rze, jeleli w spri'lwie nie zgłoszono interwencji, a oskarżony 

złoży oznaczoną przez ten organ kwotę tytułcm grzy wny lub 
kary pieniężnej porządkowej, a w p rzypadku gdy przestęp.-
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stwo , zagrożone jest karą przepadku prtedlniotów występku 
skarbowego - zgodzi się nadto na przepadek tych przedmio
~ów lub uiśc i ich równowartość. 

§ 2. W sptawac~ o występki skarbowe zagrożone ,karll 
zasadniczą aresztu dobrowolne poddanie się ·karze jest' nie
dopuszczalne. 

j 

Art. 176. § 1. Wniosek o zezwolenie na dobrowolne pod
danie się karze składa się na piśmie albo zgłasza do proto
kołu. 

§ 2. Jednocześnie ze złożeniem twniosku oskarżony po
winien uiścić ,organowi finansowemu kwotę odpowiadając" , 

co najmniej najniższemu wymiarowi k~ry. 

§ 3. Do wniosku załącza się kwil na' wpłaconą stJSOW
nie do § 2 kwotę pieniężrią. 

Art. 177. § 1. Finansowy organ orzekający rozstrzyga, ' 
czy uwzględnić wniosek o zezwolenie na dobrowolne podda
.nie się karze biorąc pod uwagę okolicznoś ci sprawy, w szcze
gólności charakter popełnionego przestępstwa , wysokość 
uszczuplonej należności i dotychczasową karalność oskarżo

nego. Uwzgiędnienie wniosku o dobrowolne poddanie się ka
rze w sprawie należącej do właścjwości sądu (art. 115 i 116) 
wymaga zgody prohuatora. 

§ 2. Przed rozstrzygnięciem wniosku finansowy organ
orzekający może przeprowadzić dochodzenie w celu dokład
nego wyświctlenia sprawy oraz zażądać od oskarżonego pod
wyższenia złożonej kwoty, uiszczenia równowartości przed
miotów występku skarbowego i wplacęnia tych kwot w ozna
czonym terminie. 

Art. 178. § t. Postanowienie o zezwoleniu na dobrowol- . 
ne poddanie się karze może być wydane jedynie po uiszcze~, 

niu przez oskarżonego całej wyznaczonej mu kwoty. Posta
nowienie to powinno zawierać określenie zarzuconego oskar- , 

, żonemu czynu oraz wskazanie zastosowanego przepisu pra
wa materialnego. 

§ 2. Dobrowolne poddanie się karze powoduje te same 
skutki co prawomocne orzeczenie karne od daty dorę'czenia 
oskarżonemu odpisu postanowienia. 

§ 3. Jeżeli nie można doręczyć odpisu postanowienia 
oskarżonemu, dobrowolne poddanie się karze uzyskuje pra
womocność w ciągu miesiąca od daty wydania postanowienia. 

Art. 179. Oskarżony może cofnąć wniosek o zezwolenie 
na dobrowolne poddanie się karze, j eżeli w ciągu sześciu mie
sięcy od daty złożenia wniosku finansowy or'gan orzekający 
nie wyda postanowienia przewidzianego wart. ' 178. 

Art. 180. § t. F inansowy organ orzekający zarządza 

zwrot złożonej przez oskarżonego kwoty w lirzypadku: . 

l) odmowy zezwolenia na dobrowolne poddanie się karze, ' 
2) nieuiszczenia w wyznaczonym terminie kwot, o któ,rycli ' 

mowa wart. 177 § 2, $ 

3) cofni ęcia wniosku, 
chyba że nastąpiło zajęcie tej kwoty w celu zabezpiecze'" 
nia grożącej oskarżonemu kary lub uszczuplonych ' należnośd 
państwowych. ':\-""" ~ / 

§ 2. W powyższych przypadkach dobrowolne poddanie, 
się karze uważa się za niebyle. 

R o z d z i a ł 9, 

Orzeo:enie karne. 

Art. 181. § L Podstawę orzeczenia stanowi całokształt 
pkoliczl1ości ujawnionych W dochodzeniu, 
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na p -dstawie' swobodnej oceny dowodów. 

3. Nie wolno przeciw oskarżonemu uwzględniać dow()o 
. dów, których treści mu nie przedstawiono. 

4. Przepisu § 3 nie stosuje się w przypadkach, o któ-
JYch mowa wart. 151 § 3. 

ł 1 

l) 

rt. 182. § 1. Prócz danych wskazanych wart. 134 
3 orzeczenie powinno zlawierać: 

\ 

okreSIenie z~rzuconego oskarżonemu czynu 
podaniem czasu i mi ejsca jego popełnienia, 

2) rzeczenie o winie lub umorzeniu postępowania. 

§ 3. Przepisy § 1 i § 2 st9suj,e sie: odpowiednie do ż.ąda- . 
nia skierowania sprawy na drog.t;: post"pGwania sądowego" 
z tym że przekazanie sprawy sądowi powinno na.stąpić nie 
później niż w terminie 3 miesięcy . 

Art. 18,6. Przed rozpoznaniem odwalani'! finansowy or
gan orzekający II instancji może przeprowadzić lub zarządzIć 
przeprowadzenie doda tkowego dochod~enia. 

Art. 131. § 1. Po rozpoznaniu odwołanIa finansowy or
gan orzekający .1I ins tancji wydaje orzeczenie, mocą klórego 
utrzymuje w mocy zaskarżone orzeczenie albo je zmienia lub 
uchyla w całości lub w części, albo też stwierdza jego nie
ważność. 

3) okładne ustalenie jego podstawy faktycznej przez wśka- § 2. Uchylając orzeczenie w całości lub vii cz~ści finan-' 
=ianie. jakie fakty UZnał finanśowy organ orzekająr:y Zd sowy organ orzekający II instancji przekazuje sprawę: w od
ddowodnione lub nie udowodnione, na jakich . w teJ mie- powiconim zilkres!e finansowemu organowi- orzekającemu 

, e oparł się dowódach i dlaczego nie uznał dowudó~łl I instancji do ponownego rozp.oznaJUa. Pog-Iąd wyrai,;ny w 
rzeciwnych. ofzeq;eniu fI instancji wiąże w danej sprawie org·an, które-

§ . 2. Orzeczenie skazlljące powinno ponadto zawierać .. mu sprawę przekazano do ponownego rozpoznania. 
ustalbnie czynu przypisanego oskarżonemu, wskazanie zast()o Art. 188. Finansowy organ orzekający II instancji- nie 
$OW ego . przepisu ustawy oraz. wymienfać rodzaj i wyso- może: 
k.ość wymierzonej .kary zasatlniczej, zastępczej i dudatkowej, 

1) zwiększyć oskarżonemu kary 
stancję, 

wymierzonej przez. I in-

2) przekroczyć granic odwołania z wyjątkiem przypadków 
wskazanych wart. 189-191. 

du , 
Arl. Ulg. Finansowy. org.an orzekający II instancji z urzę
ni·ezależnte ·od gra-nic odwo~ania: 

I rt. 183. ~ l; ~~eczenie karne powinno w mi~r~ ?o
trzeb zaWlerac rcwmez rozstrzyglllęC!e co d(.l Odpowlz;:lzlal
NOŚCO posiłkowej lub zastępczej, co do dowodów rzecz,)wych, 
prze miotów przestępstwa . i zw iązanych z nimi roszcz{"!l in
terw nientów, przedmiotów zajętych na zabezpieczenie kary 
ł świ dczeń pienrę~nych, kosztów postępowania i innych k we
slii odleuających rozstrzygnięciu p rzez finansowy organ 
{)Ize ający. 

I 1) uniewinnia oskarżonego w braku dowodów winy lub je
że li w czynie . mu przypisanym nie ma znamion przestęp-

~ 2. Gdyby rozstrzygnięcie wymienią-ne w §, 1 lub orze
czeni co do kary zastępczej nie zostaty obj,ęte glównym 
ł)r:ze · eniem, wydaje si.ę uzupełniaJące orzeczenie po pT2;e

dzeniu - w miaTp, ·· -.. frze}.)y - dodatkowego dach O" 

. R 9 z d z i a ł 10. 

. Srodkl zaskarżenia. 

rt. 184. §- 1. Oskariony oraz interwenient mogą w za
wity terminie siedmiodniowym od daty doręczeni a orzecze.~ 

Jlta z ożyć: bądź odwołanie do finansowego organu orzekają
('ego II instancji, bądż żądanie skierowania sprawy na drogę \ 
postęowania sądowego. 

2. Od orzef:zeń skazujących za wykroczenia skarbowe 
op'wolanie tylko do" fincmsow€go organu orzekaj-ąceg.o . 

ancji. 

§ 3. Wybór Jedneqo ze środków zoskoTżenia (§ 1) p&

" . . , wodu e utratę drugiego, choćby strona wBiesiony 5rodel!: 
. -.fft~a. W razie zgłoszenia obu środków ważne jest żądanie 

..; s.kier wania sprawy na drogę sądową. 
• t 

, 4. :ląd'anie skierowania sprawy na drogę sądową zgło· 
IIzon przez jedną z Jlprawnionych osób powodu je skierowa~ 
nie s r<Jwy do sądu także co do innych osób, które zŁożyly 
odwo anie w tej sprawie, nie wyłączając osób skazanych za 
wykr cźenia skarbowe. 

~
rt. 185. § 1. Odwołanie wnosi się na pi śmie do orga

nu, " tóry wydał orzeczenie. Organ ten odmilw ia przyjęcia 

oawo ania wniesionego po terminie lub przez ' osobę nie 
upra. nioną, o czym zawiadamia s~.ronę. . 

§ 2. Odwoł :mie wniesione w prz.episanY!t1 terminie prze
syła ię wrilz z aktan\i sprawy - finansowemu orgonowi 
orźek jącemu II instancji. 

stwa, 

2) uchyla orzeczenie, jeż,eli strona była pozbawiona możno
ści obrony swoiCh praw, 

3) uchy!'a orzeczel1ie, jeżeli wys'zły na jaw nowe okoHczno
ści, uzasadni:tjące surowszy wymiar kary,_ 

04) zmienia lub uchyla orzetzenie na korzy~ć współoskarż.o
nych, odpowiedzialnych posiłkowo lub Z'lst~pczo, choćby 

nie odwołaH się, jeżeli zmienił lup uchym je na korzyść 
jedne} ze siron, która złożyła odwołanie, a te same wzglę
dy przemawiają za zmianą lub ucnyPeniem orzeczenia na 
rzecz innych, 

5) ·poprawia przyj~{ą w orzeczenIU I /instancji błędną kwali
fikację czynu, 

6) umarza PostliPowanie w przypadkach pnewidzianych w 
art. 168 § 1. 

Art. 190. Finciisowy organ orzekający II instancji stwier
oza niewainość ' zaskarżonego .orzeczenia w całości lub w 
części : 

l) jeżeli zapadło ono z naruszeniem właściw06ci rzeczówej 
łub W7.9,tędem ósoby .. klóra w danej sprawie nie podlega 
orzecznictwu organów . finansowycb, ' 

2) ' }eieli sprawa 'była lui -prawomocnie ' rozstrzygni~tll lub 
j eżeli w tej samej sprawie toczy siępóstępowanie karne 
skarbowe wcześniej wszczęte, 

3} jeżeli w rozstnygnięciu s-prawy brał uuzia·} pracownik 
wyłączony z mocy ustawy, 

4) j eże li oskarżonego skazano na karę w ogóle nie przewi
dzianą za _ dane przestęps two, 

5) jeżeli zachodzi inna przyczyna nieważności z mocy sa
mego praWd. 

Art. 191. Finansowy organ orzekający fI instancji z urzę
dn, n iezależnie on granic odwołania , uchyla zaskarżone orze
czenie, jeże li wy(lano je z obrazą prz-episów prawa materiał-
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neg o lub postępowania, która mogła mieć wplywna treść 
zaskarżonego orzeczenia, a dowody zebrane w sprawie nie 
pozwalają na usunięcie uchybień drogą zmiany ofZeczenia. 

Art. 192. Finansowy organ orzekający I instancji, któ
r emu sprawę przekazano na ·skutek uchylenia orzeczenia, nie 
może zwiększyć ka:ry uprzednio orzeczonej, chyba ±e wyszły 
na- jaw nowe okoliczności, mające istotne znaczenie dl:! wy
miaru kary, a n fe znane organowi I instancji przed wydaniem , 
poprzedniego orzeczenia. 

Rozdział 11. 
'\ 

Orzek~nie w sprawach przeciw nieobecnemu. 

Art. 193. Jeżeli -- oskarżony ~ stale przebywa za ' g'ranką 
al bo ,wykrycie jego miejsca zamieszkania, luh pObytlł w kra~ 

ju okazało się niemożliwe, finansowy organ 9fzekający I in
stancji rozstrzyga sprawę w trybie postępowania przeciw 
nieobecnemu. 

Art. 19ł. Przy orzekaniu w sprawach Plleciw nieobec
nym stosuje się odpowiednio przepisy art. HlI-192 ze zmia
nami wynikającymi z przepisów niniejszego rozdziału. 

Art. 195. § 1. O mającym nastąpić rozstrzygnięciu -spra
wy przeciw nieobecnemu wydaje się postanowienie i ogłasza 
się je w siedzibie prezydium rady narodowej (gromaizkiej, 
o siedla, miejskiej, dzielnicowej) właściwej ze względu na 
ostatnie miejsce zamieszkclllia lub pobytu w kraju oskarżo
n ego, a jeżeli tych okoliczności nie można ustalić. w siedzibie 
f inansowego organ,u orzekającego I instancji przez_ wywie. 
f>zenie na okres 14 dni. 

§ 2. Orzeczenie nje może być wydane przed upływem 
45 dni. od daty wywieszenia ogłoszenia. ' 

Art. 196. § t. Orzeczenie ogłasza się w sposób określo~ 
lly wart. 195 § 1. -

§, 2. Jężeli w ci-ągu siedmiu dni po upływie okresu, 
'0 którym mowa wart. 195§ l, , (iśkarzony nie \vniesie odw')
łan ia lub n ie zażąda skierowania sprawy na drogę , pO'itępo

:wania sądowegó, orzeczenie' staje ' się prawomocne. . -

Art. 191. W postępowaniu przeciw nieohecnym stale 
przebywającym za granicą orzeczenie o karze może ograni
czyć się do przepadku przedmiotów występku. 

Art. 198. Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpo- ' 
:wiednio do osób odpowiedzialnych po~iłkowo lub zastępczo. -

ił o z d z i a ł 12. 

Postępowanie wykonawcze. 

Ąrt. 199. § 1. Orzeczenie karne podlega wykonaniu nie-
zwłocznie po jeg'o uprawomocp.ieniu się. " 

§ 2, Wykonanie orzeczeń karnych zarządza finansowy 
:organ orzekający l instancji. ' 

Art. '200. § 1. Sciąganie grzywien, kar pieniężnych, kosz
tów ,postępowania i innych orzeczonych należności pienięż

nych następuje według przepisów o egzekucji administracyj
n ej świadczeń pieniężnych. 

§ 2. VI razie wydania postanowienia o zabezpieczeniu 
w trybie przewidzianym wart. 167, jak również w razie orze
czenia przepadku majątku w całości lub w części, lub grzyw
ny w kwocie ponad 50000 zł, a także gdy uszczuplona należ
ność państwowa przekiacza tę kwotę, przy wykonaniu prze-

padku. lub przy "'eg~ekucji g'rzy~ny- crl. bo nał~żności państwo-. 
wej stosuje się odpowiednio- przeprsy aort 6-ł8 ustawy zdnłil-· 

,21- stycznia 1958 r. o · w z'możeni u • ochrony mienia społer:znegÓ. 
przęd szkodami wynikającymi z przestępstwa (Dz. U. Nr 4, 
poz. 11) . . 

Art. 201. § 1. Na prośbę skazanego finanso'wy orgall 
orzekający I instancji może odroczyć ściągnięciegrzywieftj 

kar pieniężnych i kosztów postępowania albo rózłożyć je na 
raty na czas nie przekraczający trzech lat, licząc -od daty 
uprawomocnienia się orzeczenia, jeżeli- natychmiastowe ściąg:

nięcie pociągnęłoby dla skazanego lub jeg:> rodziny skutki 
zbyt ciężkie. 

§ 2. Odroczenie ściągnięcia lu,b rozłożenia na raty na
leżności wymienionych w § 1 można uzależnić od zabezpie
czenia ich na majątku oskarżonego, ' osoby odpowiedzialnej. 
posiłkowo lub zastępczo albo 'poręczyciela. 

Art. 202. § 1. Sprzedaż uznanych za przepadłe przed
miotów należy do właściwości finansowego organu orzeka
jącego I instancji. Prżepis art. 164 § 2 stosuje się odpo
wiednio. 

§ 2. Jeżeli przepadek przedmiotów orzeka rówlllez mny __ _ 
organ na zasadzie innej ustawy, organ wymieniony w § l 

'wyda w porozumieniu z innym organem zarządze~ie W spra
wie sprzedaży. 

" § 3. Jeżeli p~zepaclku nie orzeczono, ,stosuje <. się odpa
wiednio przepisy art. 19 § 3 i art. 171. 

Art. 203. § l. W 'razie niemozności ściągnięc'ia w całości 
, lub w części grzywny lub kary pieniężnej porządkowej i mal. 
jątku skazanego "lub . odpowiedzialnego , posiłkowo finansowY' 
organ orzekający I - instancJi. postanawia wykona~ie < kary~ 

. ar'esztu zastępcżego. · -

§ 2. Wykonani~ kary aresztu z-astępczeg'l postanawia ' si~._ 
1N stosunku do skazanych zamieszkałych za - gTanicą, jeżeli 
znajdą się na terenie polskięj Rzeczypospolitej Ludowej -i nie 
złożą orzeczonej grzywny lub , kary p-i enięinej porządkowej. 

§ 3. Na postanowienie <> wykonaniu kary aresztu zastęp-
~zego slużyzażałellie. . .' 

Art. 20-1. Wykonanie kary' aresztu zastępczego zarządza 
prezes sądu powiatowego miejs€ił- zamieszkania lub miejsc" 
pobytu skazanego na podstilwie odpisu prawomocnego . posta
nowienia finansowego organu orzekającego I instancji o wy
konaniu kary aresztu zastępczego. Prezes sądu może za.żądać 

akt sprawy _ do wglądu. W sprawach przeciwko żołnierzom w 
cZYllnej służbie wojskowej ~vłaściwY jest sąd wojskowy. . 

Art. 205. Odroczenia i przerwy kary ares2'tu zastępczego 
udziela fiilansowy organ orzekający I instancji- stosując od~ 
powiednio przepisy art. 419-423 kodeksu postępowania kar
nego. 

Art. 2Ó6 . . Do postępowania w sprawach o ułaskawlenn.. 
stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu . postępowania kar
nego, Przewidziane w tych przepisach uprawnienia sądu sła· 
żą organowi finansowemu, który orzekał w sprawie, npraw
nienia zaś Prokuratora Generalnego< Polskiej Rzeczypospoli~

tej Ludowej - Ministrowi Finansów. 

R o z d zi a ł 13. 

Koszły postępow-ania karnego skarbowego. 

- , 

Art. 207. § t. Finansowy organ orzekający orzeka sciąg-
ni ęcie od skazanego na- rzecz Skarbu Państwa kosztów po
stępowania- karneg o. 



, Dzi.en 21 - 211 Poz. 123 

§ . DQ kosztów tych należą: 

l) datki iwiązane z przejazdem pracownikQw organów 
ansowych i innych osób z powodu czynnośc i docho

dz n ia, 
2) ko 'zŁy sprowadzenia: przewozu i konWojowani a O'sk arżo-

ne o, ddpowiedzialnego, świadków "i biegłych , 

3) ner eżności świadkóW: biegłych i tłumaczów, 
4) k'o it)' og!oszel1 w pismach, 
5) kc zIy ogięd~in i innych bada!'l przedsięwzi ętych w toku 

po ' tępowania oraz koszty spowodowane przesyłką, prze
ch wywaniem, utrzymaniem i sprzedażą dowodów , rze

' cz wych r zajętych ' przedmiotów, ' 
6) ko zty wykonania orzeczenia. , 

Ar . 208. § 1. Jeż~li za koszty postp'powania odpowiada 
filku azanych, ponoszą oni tę odpowi edzialność solidarnie. , 
Koszty wykonania orzeczenia ponosi jednak każdy ze sk_Ciza
nych pS9bna. 

§ . ' Na rozstrzygni'ęci e w przedmiocie kosztów postępo
wania ' luży zaża lenie. 

Rozdział 14; 

Wznowienie postępowania. ' 

'Ar. 209. § t. Wznowienie postępowania zakończonego 

praworr ocnym orzeczeniem finansowego organu orzeknjące

go dO' lszczalne jest w przypadkach prze!",idzianych w ko-
deksie, ostępowania karnego. " ' 

§ . Wznowienie postępowania może nastąpić także na 
korzyś ' odpowiedzialnego ' zast~pczo lub posiłkowo z powo- ' 
du nie lusznego nałożenia odpowiedzialnośc i. 

Ar . 210. Wznowienie postępowania może nastąpić z po- ' 
wodu iedostatecznego ukarania także w przypadkach, gdy , 
skazani ' dotyczyło pewnych wyrażnie określonych co do 
rodzaju lub liczby przedmiotów albo uszczuplenia nal eżnoś ci 

państ,w wej w określonej wysokości, zostaŁo zaś uj awni one, 
że bYłr Jeszcze inne ' rodzajowo przedmioty ' albo że iloś ć 
tych sa ych przedmiotów lub wysokość uszczuplonej na,leż-
ności b ła znacznie większa. ' " ' 

, , ' 

Art 21 t. O wznowieniu postępowania w sprawach roz
Itrzygn'~tych prawomocnie przez I instancję orzeka , finan
sowy o gan orzekaj ący II instancji, a w sprawach rozstrzyg
niętych przez II instancję - Minister Finansów - z wła

snej ini jatywy albo na wnIosek zainteresowanej osoby. 

Art ' 212. § t. W razie wznowienia po s tępowania spra
.wę prz kazuje się do dochodzenia. 

, § ,2 Wznowienie postępowania nie wstrzymuje wykona
nIa orzczenia , którego wznowienie dotyczy. W przypadku 
wznowienia postępowania na korzyść oskarżonego zawiesza 
się ściątnięcie grzywny, kary p ieniężnej porządkowej , kosz-

, t,6w pos ępowania oraz wykonĘlnie zastępcz,ej kary pozhawie-, 
ni.a wol ości . 

. Art. 213. § f. Postępowa'nie wznowione toczy się ~edług 
zasad ovólnych. Wydając nowe orzeczenie fi nansowy organ 
orzekaHcy I instancji orzeka jednocześnie, w jakim zakresie 
poprzed I ie orzeczenie podlega zmianie lub uchyleniu. 

§ 2. Jeżeli postępowanie wznowiono na korzyść oskar
zonego ub odpowiedzialnego posiłkowo lub zastępczo, przy 
p onown m orzekaniu nie może nastąpić pogorszenie położe
nia tyc osób. 

Roz d ział 15. 

Nadzór służbo~vy. 

Art. 214. ~ 1. Ministęr Finansów w wykonaniu nadzoru 
uchyla lub uznaje za nieważne, : 

l) prawomocne , orzeczenie w przypadkach qkreś lonych w 
art. 189 pkt l, 2 i 6 i w 'art. 190, 

2) prawomocne rozstrzygnięcie oczywiście sprzeczne·z prze
pisami prawa. 

§ 2, W przypadkach wyżej wskazanych M,infster Finan-
sów wydaje orz~)cZen i e , mocą którego unie'w iunia oskarżone

' go, umarza Post0pOwtmie albo przekazuje sprdwę do ponow
, nego 'rozpozuaIii,a: Przy ponownym rozpoznaniu sprawy fi-' 
nansowy organ: orzekający nie może pogorszyć pobżenia 
oskarżonego lub"odpowiedzialnego. Przepis art. 187 § 2 sto-
suje się odpowiedn io. ' 

Art. 215. UpnHvnlenia określone wart. , 214 przysługują 
odpow iednio organom finansowym II instancji w odniesieniu 
do rozstrzygnięć I ins tancj i, które uprawomocniły się wsku
tek niewniesienia odwołania. 

DzialIII. 

Posłępo\\"anie przed , sądem. 

, R o z d z i a ł 16. 

Przepisy ogólne. 

Art. 216. Postępowanie przed s ądem toczy się według 

przepisów kodeks u postępowania karnego ,ze zmianami wy
nikającymi z przepisów ustawy n iniej szej. 

Art. 211. § 1. W sprawach o p rzestępstwa skarbowe roz
poznawane przez ,sądy , Qrgan finanso wy może być oskady
cielem publicznym. 

§ 2. Do ' powyi~szych czyn~o~ci 'organ fina~~o,~y deleguje , 
swego przedstawic'iela, -kt6ry działa obok lub zamiast pro

, kuratora 

§ 3. W p'os tępowaniu przed sądem wojskowym organ 
finan sowy posiada uprawnienia prżewidz iane w· kodeks ie 
wojskowego postępowania karnego dla oskarżyciela posił
kowego. 

§ 4. Ilekroć przepisy kodeksu postępowania karnesro 
przewidują obowi ązek zawiadamiania oskarżyciela publicz
nego o terminach czynności lub doręczenia mu odpisó w 
orzeczeń - w sprawach o przes tępstwa skarbowe obowiązek 
ten dotyczy również zawiadomienia organu finansowego i do
ręczenia mu odpisów orzeczeń . 

. Art. 218. Protokoły przesłuchania oskarżonego, świad- ' 
, kó.w i bięgł)'ch i jak równie~ inne _ dokumepty dochodzeni~ 
podlegają odczytaniu na rożprawie w warunkach określo
nych w art. 299 i 300 kodeksu postępowania karne'go. 

Arł. 219. § t. VI postępowaniu toczącym się przed są
dem na skutek żądania skierowania sprawy na drogę sądo
wą stosuje się odpowiednio przepisy art. 500-508 kodeksu 
postępowania karnego. Sąd wojewódzkI jako rewizy jny s.1o
slJ. je w tym postępowaniu ' odpowiednio przepisy art. 506 i 501. 
kodeksu postępo,vania karnego. ! ~ 

§ 2. Jeżeli żądanie skierowania sprawy na drogę :;ądd~ I 

wą złożono tylko co do, orzeczenia o przepadku przedmio
tów przestępstwa, sąd ' rozpoznaje sprawę na posiedzeniu nie .. > 

jawnym. Na postanowienie s ądu służy zażalenie. "" 

/ 
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§ 3. Jeżeli postępowanie umorzono wskutek cofnięcia 
ządania skierowania sprawy na drogę sądową, koszty sądo
we ponosi strona, która c. ófnęła żądanie. 

§ 4. Przepisy a rt. 506- 508 kodeksu postępowania kar
nego, z ograniczeniem przewidzianj:m w art. 211 § 3 n iniej
szej ustawy, ~t"osuje się również do żołnierzy w czynnej s łuż
bie wojskowej oraz odpowiednio w postępowaniu przed są

dami wójskowymi. ' 

Art., 220. § 1. Przepisy art. 167 oraz art. 200 §, 2 stosu je 
sI~ odpowiednio. Po wniesieniu aktu oskarżenia' również 
sąd - na wniosek p rokuratora, organu finansowego lub 
ż własnej inicjatywy ~ może . wydać postanowienie o zabez
pieczeniu w trybie przewidzianym wart. 161 § L 

§2. , Orzeczenie sądowe w części dotyczącej p rzepadku 
majątku .lub przedmiotu występku sąd przekazuje do , wyko
nania organom 'finansowym. 

Rozdział 17. 

WłaśCiwość rzeczowa. 

Art. 221. § 1. Sąd powiatowy rozpoznaje: 

'l) w I instancji wszystkie sprawy, które w myśl ustawy 
niniejszej należą do właściwości sądu, 

2) sprawy rozstrzygnięte p rzez finansowe organy orzekające 
I instancji, w których złożono żądanie przekazania spra
wy na drogę sągową. 

§ '2. Sąd rozpoznaje sprawy w składzie jednego sędz iego. 

Prezes sądu może zarząd7:ić , rozpoznanie sprawy w składzi e' 

jednego sędziego i dwóch ławników, jeżeli uzna to za wska
zane ze względu na jej okoiiczności. 

Art. 222. § 1., Sąd wojewódzki rozpoznaje środki odwo
Jawcże od , orzeczen ' sądu powiatowego. 

§ 2. Sąd wojewódzki orzeka w składzie jednego sędzie

go, Prezes sądu może zarządz ić rozpoznanie sprawy w skła

dzie trzech sędziów , jeżeli uZna to za wskazane ze względu 
na szczególną zawiłość sprawy. 

Art. 22'3. § 1. W razie zbiegu przestępstw pozostających 
te sobą w związku sąd może zarządzić łączne rozpoznanie 
spraw. Jeżęli sprawy należą do właściwości sądów różnego 
rzędu, do połączenia i ' rozpoznania spraw wła5c.iwy jest sąd 
wyższego rzędu. 

§ 2. W przypadku okre,ślonym w § t stosuje się rio obu 
rodzajów przestępstw przepisy kodeksu postępowania karne
go, z odpowiednim zastosowanie,m jego poatanowień do prze
stępsfwa , ulegającego ukaraniu według niniejszej ustawy. 

Odpowiedzialni l inłerwehiencl • . 

Art. 224. § t. Osoba odpowiedzialna posiłkowo lub za
s'fępczo jest obowiązana stawić się na wezwanie sądu i zło
~yć wyj <:lśnienia. 

lf . 
~ § 2. W razie n ieusprawiedliwionego niestawiennictwa 
: ~soby odpowiedzialnej sąd może ją sprowadzić przymusowo. 
~ 

§ 3. Osoba ,odpowiedzialna nie może ' być przesłuchana 
~ charakterze świadka. 

§ . 4. Osoba odpowiedzialna, powinna zawiadomić sąd 

o zmianie _miejsca zamieszkania. Jeżeli osoba odpowiedzialna' 
zmieniła miejsce zamieszkania i nie zaw iadomiła o tym są" 
du, to wezwania i inne p isma sądowe wysłime jej pod ostat
nim znanym adresem uważa , s ię ~a doręczone. 

Art. 225. Niestawiennictwo osoby odpowiedzialnej lub 
jej pełnomocnika nie jest przeszkoqą do przeprowadzenia 
rozprawy i wydau\a wyroku; wyroku w tym przypadku nie 
uważa się za zaoczny. 

Art. 226. Osoba odpowiedzialna móże założyć rewIzJę 

. od wyroku z P::>wodu na łożenia na nią odpowiedzialności, 

natomiast z .powod u skazania oskarżonego - tylko wtedy, 
j eżeli skazanie jest podstawą tejodpowied~ialno5ci. 

Art. 221. DCl osoby odpowiedzia lnej posiłkowo lub za
stępczo stosuje s ię cidp,ovviednio przepisy o kosztach są'dp
wych dotyczących oskarżon~go. 

Art. 228. § t. Prawa interwenienta naby' .... a się pr'zet ' 
zgłoszenie roszczenia do zaj ętych przedmiotów występk u nie , 

'później niż przy rozpoczęc iu rozprawy głównej. 

§ 2. Interwencję zgłasza się bądź na piśmie, bąrlż do 
protokołu. Jeżeli interweni ent w zgloszeniy nie podał miej
sca swego zam ieszkania lub podał je wadliwie, ' zgłoszE!nie 
uważa się za n iebyle . ' 

Art. 229. § t. Interwenientowi służą prawa strony Vi 
granicach interwencji. 

§ 2. Przepis art. 224 stosuje się odpowiednio' do inter
wenien ta. 

§ 3. Koszty wynikłe z nieuwzględQienia interwenc ji po
nosi interwenient. 

, 

Rozdział 19. 

PostępowanIe przeciw nieobecnemu. 

Art. 230. § 1. Jeżeli oskarżony stale przebywa za granicą 
, albo wykrycie jego miejsca zami eszkania lub pobytu w kra
ju , okazało s ię niemożliwe, sąd zarządza postępowanie prze- , 

" ciw nieobecnemu. . 

§ 2.' Przepis § , t stosuje się odpowiednio ,do osób odpo
wiedzialnych posiłkowo lub zas tępczo. 

Art. 231. Sąd wyznacza nieobecnemu obrońcę z urzędu. 

Art. 232. § 1. Sąd ogłasza za rządzeni e postępowania 

p rzeci\'1 n ieobecnym i wyznaczenie terminu rozprawy "tosu
j ąc odpowiednio przepisy ar t. 195 § 1. Ogłoszenie wywiesza 
s ię w siedzibie sądu. i 

§ 2. Między wywi eszeniem ogłoszenia a terminem roz
prawy powinien upłynąć co ' najmniej okres 45 dni. 

§ 3. Zachowanie przepisu § 1 jest zbędne, jeżeli oSKar
żony ukrył się po otrzymaniu odpisu aktu oskarżenia lub po _ . 
złożeniu żądaniaskierowani~ sp rawy na drogę sąd0v.:ą . 

§ 4. Zbędne jest powtarzanie czynności ,vymieni onych 
w § 1 w przypadku odroczenia rozprawy ' lub uchyleni'l wy
roku przez wyższą inst.aneję, jak również wówczas, qdy w ~ 

toku postępowania ustalono miejsce zamieszkani a oskarżo

nego, który nastp,pnie uchyla się ponownie od sądu. 

§ 5. \"1 sprawie przeciw żołnierzowi w czynnej służbi ~ 

wojskowej o te rmin ie rozprawy zawiadomić należy ponadto 
jego władzę ' przełożoną. 
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A t. 233. Wyroku wydanego w postępowaniu przeciw 
nieobe1cnernu ni e uważa się za zaoczny~ 

A t. 234. Przepis art. .197 stosu je się odpowiednio. 

CZĘ$Ć III 

PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KOŃCOWE 

A t. 235. Określone w niniejszej ustaw ie upra\\'nienia 
Minist·o F·inansów przysługują Minislrowi Handlu Zagranicz

. n ego rv spra wach o prz estc~pstw a w zakresie cel i obrotu to
war:o\~ ego z zagranicą, jak również w spraw·ach.o przes lc:;p
stwa kreślone w art. 51-54. 

A t. 235. § l. Il ekroć u stawa lllllle]SZa powołuje przep i
sy k0 eksu karnego lub kodeksu postępowania karnego, wów
czas \ sprav';dch o przestępstwa podlegające wlaściwoś'~ i są 

dów ojskowych stosuje się odpowiednie przepisy kodeksu 
karne~o Wojska Polskiego lub . kodeksu~ojskowego postę

' powa la karnego. 

§ 2. Ilekroć ustawa' niniej sza używa określenia "sąd'· 
lub " rokurator", należy w spr<łwacn wymienionych w § l 
p rzez tą rozumieć także właściwy sąd wojskowy lub właści
wego prokurator" wojskowego. 

§ 3. VI sprawach o wykroczenia przewidziane ,w nm1 e] 
szej stawie nie stosuje się \v odniesieniu do żołnierzy w 

,j służbie wojskowej art. IV ust. 1 przepisów wprowa-.. 
ch kodeks karny Wojska Polskiego. 

zwi ązku' z występkiem skarhcwym 
Jlast~l iło uszczupl enie należności państwowf'j , warunkowe 
źw.oln eni'e osoby odbywającej karę pozbawienia wolności 
za ta i występek mo;~e nastąpić tylko wtedy, gdy nalei.no~ći 

której · uszczuplenie dotyczy, _ została w całości zapłacona. 

A t. 238. Przepis art. 19 ustawy z dnia 21 stycznia 1958 r. 
o \'iZ 10żeniu ochrony mienia społecznego przed szkodami 
wyni ' jącyr ' i z przestępstwa (Dz. U. Nr 4, poz. 11) otrzy
muje rzmienie: 

" rt. 1.9, Przepisów art. 1 l 2 niniejszej ustawy nie sto
s~je się do. przestępstw okreslonych~ w ustaw ie karnoj 
s arbowej z dnia 13 kwietnia 1960 r. (Dz. U. Nr 21, 
p z. 123):' 

A t. 239. § 1. Sprawy, należące werllll~f przepisów do
tychc asowy ch do właściwości sądów, toczą się do końca 

według dotychczc:sowych .przeplsow procesowych, jeżeli · akt 
OSKarLenra wpłynął do f.ąZ1U prz.ed dnH!m wejścia w życie ni • . 
nieJszej ustawy. ' 

§ 2. Spra\-'!y, należące według przepisów dotvchczaso. 
wy ch , do właści wosci Ol ganów f )jWllS OV, Y<.: h, toczą się do 
kOI'lca wcdhJg dotychczasowych przepisów p'rocesowych, je
:leli przed dn iem wejścia w ZyCie niniejszej 'usta 'wy zapadło 
Olze,czenle org anu fll1ansowego. 

Art. 2':;0. § 1. Wydane przed wejści em w życi e niniej
szej usta wy prawomocne WyrokI skaZUjąc e za · posiadame bez: 
zezwolenia wartości dewizo wych podleg<lją wykonani u tylko 
w cZt;sci orzekaj ,!cej przepadek ty ch wa [lO~ci. 

§ ,2. Wartosci dewizowe, 'odebrane w postępowaniu kar
nym o przestęps two deWizo we lub inne p rzec iw osobie, nie 
mające] w ćhwili odebl'ania tych wartości zezwolenia - na, ich 
posiadunie, podlegają przepadkowi bez względu na to, czy j ą 

stanowią własność; orzeczenie w tym przedmiocie wyd3je 
sąd lLlb prokurator, w zależności od tego, przed kim toczy 
się lub toc3yło się postępowanie. 

Art. 241. \"1 rozporządzen in Prezydenta 'Rzeczypospolitej 
z dnia 27 pażdziernika 1933 r : o prawie celnym (Dz. ,U. Nr 84, 
poz. 610 wraz z póżniejszymi zmianami) dodaje się art. 301 , 

w brzmieniu: 

"Art. 301. Przesy!k i kierowane z zagranicy na polski ob
szar celny, zilwierające obok towarów dopuszczonych w , 
obrocie z zagranicą róWni eż przedmioty, których posia
dan ie , przechowywanie lub rozpowszechnian ie jest . na 
tym obszarze celnym zahronione przez prawo, mogą ulec 
przepadkowi w całości. O przepadku orzeka organ admi
nistracji celnej, zawiadamiając o tym adresata.". 

Art. 2-42 Tri'J cą moc: 

1) dekret z dniil 11 kwietnia 1947 r. - Prawo karne skar
bowe (Dz. U. Nr 32, poz. 140 z póżniejszymi zmianami), 

2) lIstawa. ka.rnil dewizowa z dnia 28 marca 1952 r. (Dz. U, 
Nr 21, poz. 134). 

Art. 243. Ustawa wchodzi w życie po upływie 60 dIli od 
dpia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Państwa: A. Zawadzki 

Sekretarz Rady Pilństwa: J. J-Iorodecki 

• 
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ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY l\lINISTROW 

. z dnia 22 kwietnia 1960 r. 

w sprawie uzupełnienia tabeli Sła110wisk pracowników prezydiów rad narodowych. 

N podstawie § 3 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów 
z dni 9 maja 1958 r. w sprawie ustalenia stanowisk, kwali
fikacj' i uposażenia pracowników prezydiów rod narodowych 

. . z 1958 r. Nr 33, poz. 149, z 1959 r. Nr 17, poz. 95, 
r. Nr 14, poz. 80) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Tabelę stanowisk, kwalifikacji i uposażenia prncow
nik ów prezyd iów rad narodowych, stanowiącą załączn i k nr 1 
do lO porządzenia Rady Ministrów z dnia 9 maja 1958 r. ' w 

sprawie ustalenia stanowisk, kwalifikacji I uposażenia pra"! 
cowników prezydiów rad narodowych (Dz. U. z 1958 r. Nr 33, 
poz. 149, z 1959 r. Nr 17, poz. 95 · i z 1960 r. Nr 14, poz , 80) 
w częś c i A dotyczącej pracow ników prezydiów wojewódz-. 
kich rad narodowych oraz rad , nar.oelowych miast wyłączo .. 
nych z województw w grupie za,wodowej ·technicznej - pód 
lp. 2 w kolumnie 2 uzupełnia się wyrazami "Starszy kon~ 
t roler zatrudnienia" oraz pod lp, 3 w kolumnie 2 uzupełniil 
się wy razami "Kontroler zatrudnJenia"ś ._-<.,, } 


