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KODEKS KARNY 

CZĘSC OGÓLNA 

Rozdział I 

Zasady odpowiedzialności karnej. 

Art. 1. Odpowiedzialności karnej podlega ten tylko, kto 
:'dópuszcza się czynu społecznie niebezpiecznego, zabronio

• , nego pod groźbą kary przez ustawę obowiązującą w czasie 
jego popełnienia. 

Art. 2. § 1. Jeźeli w czasie orzekania obowiązuje usta
wa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się 

USl-awę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązu
.,( jącą ~rzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. 

§ 2. Jeże ll według nowej ustawy czyn objęty wyrokiem 
, <' ,nie jest już zabroniony pod groźbą kary, skazanie ulega za-

, . I 
tarciU z mocy prawa. 

Art. 3. Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, 
który popełnił przestępstwo na terytorium Polskiej Rzeczy
pospolitej Ludowej, jak również na p9lskim statku ~odnym 

f" lub, powietrznym. ' 
, Art. 4. § 1. Przestępstwo uważa się za popełnione w 
)1 /; czasie, w którym sprawca działał lub . zaniechał działania, 

; II do którego był obowiązany. ' 
, § 2. Przestępstwo uważa sIę za popełnione w miejscu, 

'Igdzie sprawca działał llibzaniechał działania, do którego 
był obowiązany, albo gdzie skutek przestępny nastąpił lub 
miał nastąpić. 

Art. 5. § 1. Przestępstwo jest żbrodnią albo występkiem. 
§ 2. Zbrodniami są czyny zagrożqne karą - pozbawienia 

. wolności na czas ·nie krótszy od ~3 lat albo karą surowszą. 
' § 3. Występkami są inne czyny zagrożone karą prze-; 

kraczającą 3 miesiące pozbawienia wolności, 3 miesiące 
ograniczenia wolności 14b 5.000 złotych grzywny. 

' Art. 6. Zbrodnię można popełnić tylko \ z winy umyśl
v nej; występek można popełnić także z winy nieumyślnej, 

I jeże~i ustawa tak stanowi. 
Art. 1. § 1. Przestępstwo umyślne zachodzi wtedy, gdy 

sprawca ma zamiar popełnieni a czynu zabronionego, to jest 
chce go popełnić albo przewidując możliwość jego popeł-

• . n jenia na to się godzi. 
, §' 2. Przestępstwo nJeumyślne zachodzi zarówno wtedy; 

-' 9dy sprawca możliwość popełnienia czynu zabronionego 
przewiduje, lecz bezpodstawnie przypuszc'la, że tego uniknie, 

\ jak i wtedy, gdy możliwości fakiej nie przewiduje, choć 
" powinien i może przewidzieć. ' 

Art. 8. Sprawca przestępstwa umyślnego ponosi surow
szą odpowiedzialno ść, którą ustawa uzależnia od określonego 
następstwa czynu, j eżeli co najmniej powinien był i mógł 
je przewidzieć. 

Art. 9. § 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie 
odpowiada ten, kto dopuszcza się czynu zabronionego po 
ukończeniu lat 17. 

§ 2. Nie letni, który po ukończeniu lat 16 popełnia 
zbrodnię przeciwko życiu, zbrodnię zgwałce'nia, rozboju lub 
zbrodnię przeciwko bezpieczeństwu powszechne1n u albo ,
umyślnie powoduje ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki roz
strój zdrowia, może odpowiadać na zasadach określ onych 

w tym kodeksie, j e że li okoliczności sprawy oraz właściwo
ści i warunki osobiste sprawcy za tym przemawiają. azwłasz
cza gdy poprzednio stosowane środki wychowawcze lub po
prawcze okazały się bezskuteczne. , I 

§ 3. W~ stosunku do sprawcy, który popełnił występek 
po ukończeniu lat 17, lecz przed ukończeniem lat 18, sąd 

zamiast kary stosuje środki wychowawcze albo pbprawcze 
przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz 
właściwości. i warunki osobiste sprawcy za tym , przema
wiają. 

Art. 10. § 1. Jeden czyn może stanowić tylko jedno 
przestępstwo. 

§ 2. Jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch 
albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno 
przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających .się prze-
pisów. , 

§ 3. W wypadku! określonym w § 2 sąd wymierza karę 
na podstawie przepisu przewidującego karę najsurowszą, co 
:nie stoi na przeszkodzie orzeczeniu kar dodatkowych 'i środ
ków zabezpieczających na podstawie innych zbiegających 
się przepisów. 

R o z d z i a l II. 

Formy popełnienia przestępstwa. 

Art. 11. § 1. Odpowiada za usiłowanie, k\o w zamia
rze popełnienia czynu zabronionego swoim zachowaniem się 
żmierza bezpośredn, io ku jego dokonaniu, które jedna-k nie 
następuje . 

§ 2. Usiłowanie zachodzi także Iwtedy, gdy sprawca nie 
uświadamia ' sobie, że dokonanie jest niemożliwe ze wzglę
du na brak przedmiotu tfa dającego się do dokonania na nim 
przestępstwa lub ze względu na użycie środka nie nadające,. 
go si~ do wywołani~ zamierzonego skutku. 

/ , 

'/-1 

/ 
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Art. 12. § 1. Sąd wymierza ka~ęza usiłowa~ie w gr,a
nicach zagrożenia przewidzianego . dla danego. przestęp~twa. 

§ 2. W wypadku określon'ym wart. 11 § 2 sąd może 
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a . nawet odstą-
pić od jej wymierzenia. , 

. Art. 13. § 1. Nie podlega karze za usiłowanie, kto do
browolnie odstąpił od czynu lub zapobiegł skutkowi prze
stępnemu. 

§ 2, sąa mo~e ~astosować nadzwyczajne złagodzenie 
kary do sprawcy, który dobrowolnie starał się zapobiec 
skutkowi przestępnemu. 

Art. 14.. § 1. -Przygotowanie zachodzi wtedy, gdy spraw
ca w celu popełnienia ' przestępstwa nabywa lub przysposa
\:)Iaśrodki, zbiera informacje lub 'sporządza plan działania 
lub też ' podejmuje inne podobne czynności, mające ~tworzyć 
warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośred
nio ku dokonaniu, albo wchodzi w porozumienie z inną 05'0-

bą celem popelnieniaprzestępstwa. 
§ 2. Przygotowanie do prz~stępstwa jest karalne jedy

nie wtedy, gdy ustawa' tak stanowi. 
Art. 15. Nie podlega karźe za przygotowanie, kto do

browolnie od niego odstąpił, w "szczególności niszcząc przy
gotowane środki lub ~apobiegając skorzystaniu z nich w 
przyszłości. 

Art. 16: Odpowiada za sprawstwo nie tylko , ten, kto 
wykonuje przestę~stwo sam albo wspólnie z · inną osobą, 
aie także ten, kto kieruje wykonaniem przez inną osobfł 
czynu zabronionego. 

Art. 11. Okoliczności ściśle osobiste, wyłączające lub 
łagodzące albo zaostrzające odpowiedzialność karną, uwzględ
nia się tylko co do osoby, której dotyczą. 

Art. 18. § 1. Odpowiada za podżeganie, kto chcąc. aby 
inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do 
te~o. 

§ . 2. Odpowiada Za pomocnictwo, kto C;hcąc, aby inna 
osoba dokonała czynu zabronionego, albo godząc się na to, 
dostarcza jej środków, udziela rady lub informacji lub też 
w inny podobny sposób- ułatwia popełnienie tego czynu. 

Art. 19. § L Podżegacz i pomocnik odpowii;ldają w gr.
nicach swego zamiaru, chociażby osoba, która czynu .zabro
nionego dokonała albo miała dokonać, nie ponosiła odpo
wiedzialności. 

§ 2. Jeżeli · szczególna właściwość sprawcy stanowi zna
mię przestępstwa wpływające chociażby tylko na wyższą 
karalność, osoba, która wiedząc o tej właściwości nakłania 
sprawcę do czynu lub 'udziela mu pomocy, odpowiada jako 
podżegacz lub pomocnik, nawet jezeli właściwości takiej sa-
ma nie miała. ' 

Art. 20. § 1. Sąd wymierza karę za podżeganie lub za 
- pomocnictwo w granicach zagrożenia przewidzianego dla 

danego przestępstwa. , . 
§ 2. Jeżeli czynu zabronionego nie usiłowano dokonać. 

sąd może zastosować do podżegacza lub do pomocnika nad
zwyczajne złagodzenie kary" a . nawet odstąpić od jej wy
mierzenia. 

Art. 21. § 1. Nie podlega karze podżegacz lub pomoc
nik, który dobrowolnie zapobiegł dQkonaniu czynu zabro-
niońegq. ~ ' . . .. 

..§ 2. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie 
kary do podżegacza lub do pomocnika, który dobrowolnie 
starał się zapobiec dokonaniu czynu zabronionego. 

§~. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się względem tego. 
kto jnną osobę nakłania do popełn ,ienia czynu zabronionego 
w celu skierowania przeciwko niej postępowania karnego! 

R o z d z i a ł III. 

Wyłączenie odpowiedzialności karnej. . 

:Art. 22. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto ' w, obronie 
koniecznej odpiera bezpośredni bezprawny. zamach na ja-

kiekCilwi~k door.o .. społeczne iub Jakiekolwiek dobro jed~ 
nostki. . " . 

§ 2. Działa w ob,ronie 'koniecznej w szczególności ten, 
kto występuje w celu przywrócenia porządku lub spokoju 
publicznego, chociażby to nie wynikało z obowiązku słllż-
bowego. ' 

§ , 3. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, 
w szczególności gdy sprawca zastosował sposób obrony nie
współ~ierny do niebezpieczeńsl wa zamachu, sąd może za
stosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a - nawet odstąpić 
od jej wymierzenia. . . 

Art. 23. § 1. Nie popełnia przestępstwa, kto działa w 
celu uchylerHa bezpośrect'niego niebezpieczeństwa grożąceRo 
dobru społecznemu lub jakiemukolwiek dobru jednostki~ Je.
żeli niebe,zpieczeństwa nie można inaczej uniknąć, a dobro 
poświęcone nie przedstawia wartości oczywiści~. większej 
niż dobro ratowane. 

§ 2. W razie przekroczenia granic wyższej konieczno
ści . sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, 
łI nawet odstąpić od jej wymierzenia. ~, 

§ 3. Przepisów § 1 l 2 ni.e stosuje się, gdy sprawca po
święca dobro, które ma szczególny obowiązek chronić na· 
wet z narażeniem się na niebezpieczeństwo osobiste . 

. Alt. 24. §1! Nie popełnia przestępstwa, kto dopuszcza 
się czynu pod wpływem błędu co do okoliczności stanowią
cej znamię czynu zabronionego', z wyjątkiem gdy chodzi 
() występek nieumyślny, a błąd był wynikiem lekkomyślno
ści lub niedbalstwa. 

§ 2. Nieświadomość bezprawności dynu nie' wyłącza od
powiedzialności, jeżeli sprawca mógł błędu uniknąć. 

§ 3. W wypadku określonym w § 2 do sprawcy prze
stępstwa umyślnego sąd może zastosować nadzwyczajne zła:" 
godzenie kary. 

Art. 25. § 1. Nie popełnia przestępstwa. kto z powodu 
niedorozwoju umysłowego, ch,oroby psychicznej lub inn~go 
zakłócenia czynności psychicznych 'nie mógł w chwili czynu 
rozpoznać jego znaczenia lub pokierować s~m postępowa
niem. 

§ 2. Jeżeli w chwili popełnienia przestępstwa . zdolność 

rO'zpoznania zn'ac'Zenia czynu lub kierowania postępowa
niem była w znacznym stopniu ograniczona,- sąd może za
stosować nadzwyczajne złagodzenie kary. 

§ 3. Przepisów. § . 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca 
wprawił się w stan odurzenia powodujący wyłączenie llłb 
ograniczenie poczytalności, które. przewidywał albo mógł 
przewidzieć. 

Art. 26. § 1. Nie śtanowi przestępstwa czyn, którego 
społeczne niebezpieczeństwo jest znikome. 

§ 2. W wypadku określonym w § l ' nie wyłącza , się 
odpowiedzialności sprawcy przed innym' organem państwo
wym; instytucją albo organizacją społeczną w zakresie i~h 
właściwości, 

R o z d z i a ł IV. 

Warunkowe umorzenie postępowania. 
. . . 

Art. 21. § 1. Postępowanie karne można warunkowo 
umorzyć, gdy stopień społecznego niebezpieczeństwa czynu 
nie jest znaczny, okolic,zności jego popełnienia nie budzą 

.wątpliwości, a postawa sprawcy nie karanego za 'przestęp

stwo, jego , właściwości i warun,ki osobiste oraz dotychcza
sowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo 
umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku praw
nego, w szczególności nie popełni ponownię przestę.pstwa. 

§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się. gdy prze· 
stępstwo jest · zagrożóne karą przekraczającą 3 lata pozba
wienia wolności. 

Art. 28. § l. Warunkowe umorzenie można uzależnić 
()d poręczenia pólegającegona zapewnieniu podjęcia starań, 
by sprawca vrzestrzegał porządku prawnego. a zwłaszcza by 
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nie . popełnił przestępstwa; poręczenia może udzielić orga
nizacja społeczna, do której sprawca należy, lub kolektyw, 
w którym pracuje, odbywa służbę albo się uczy; poręczenia 
może udzielić również osoba godna zaufania. 

§ 2. Umarzając warunkowo postępowanie karne można 
zobowiązać sprawcę: 

1) do naprawienia w całości albo w części szkody wyrzą
dzone j przestę.pstwem, 

2) do przeproszenia pokrzywdzonego, 
3) do wykonania określonych prac lub świadczeń na cele 

społeczne. 

§ 3. Umarzając warunkowo postępowanie/karne w spra
wie o przestępstwo przeciwko mieniu, w wypadku gdy szko
da nie została naprawiona, nakłada się obowiązek określo

ny w § 2 pkt 1. 
§ 4. Obowiązek pracy na 'cele społeczne, przewidziany 

w § 2 pkt 3, ,nie może przekraczać 20 godzin. 
",rt. 29. § 1. Warunkowe umorzenie następuje na okres 

próby, k~óry wynosi od roku do lat 2 i biegnie od uprawo
mocnienia się orzeczenia. 

§ 2. Postępowanie karne należy podjąć, jeżeli sprawca 
.vI okresie próby uchyla się od wykonania obowiązku nało
żonego w myśl art. 28 lub, chociażby przed uprawQmocnie
niem s~ orzeczenia, rażąco narusza porządek ,prawny, a w 
szczególności gdy dopuszcza się przestępstwa. 

§ 3. Warunkowo umorzonego postępowania karnego nie 
można podjąć póżniej niż wciągu 3 miesięcy od zakończe
nia okresu próby. 

Rozd. ział V 

Kary zasadnicze. 

'Art. 30. § 1. Karami zasadnicżymi są: 
1) pozbawienie wolności, 
2) ograniczenie wolności, 
3) grzywna. 

§ 2. Karą zasadniczą o charakterze wyjątkowym, prze
widzianą za najcięższe zbrodnie, jest kara śmierci. 

§ 3. Za przestępstwo zagrożone karą śmierci oraz w in
nych wypadkach przewidzianych w ustawie można orzec ka
rę zasadniczą 25 lat pozbawienia wolności. 

Art. 31. . Nie stosuje się kary śmierci do osoby, która 
w chwili czynu ni~ ukończyła 18 lat, ani do kobiety cię
żarnej. 

Art. 32. § 1. Kara pozbawienia wolności trwa najmniej 
3 miesiąc_e, najwyżej 15 lat. 

§ 1. Karę pozbawienia wolności poniże] roku wymierza 
się w miesi'lcach, a powyżej roku - w latach i miesiącach. 

Art. 33. § 1. Kara ograniczenia wolności trwa najmniej 
3 miesiące, najwyżej 2 lata; wymierza się ją w latach i mie
siącach. . 

§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności 
skazany: 

1) nie może bez zgody sądu zmieniaĆ miejsca stałego po
bytu, 

2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazaneJ 
przez sąd, 

3) jest pozbawiony prawa sprawowania funkcji w organi
zacjach społecznych, 

4) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących prze
biegu odbywania kary. 
Art. 34. § 1. Obowiązek o kreślony wart. 33 § 2 pkt 2 

polega na wykonywaniu nie odpłatnej dozorowanej pracy na 
c.ele publiczne w wymiarze od 20 do 50 godzin w stosunku 
miesięcznym. 

§ 2. W stosunku do osoby zatrudnionej w uspołecznio
nym zakładzie pracy sąd, zamiast obowiązku określonego 

w § l, może orzec potrącenie od ' 10 do 25010 wynagrodzenia 
za pracę na rlecz Skarbu Państwa albo na cel społeczny; 

wskazany przez sąd; skazany nie może w okresie odbywa
nia kary rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy, nie moż
na też skazanemu przyznać wyżllzego wynagrodzenia ant 
przenieść go na . wyższe stanowisko. 

§ 3. Osobę nie pozostającą w stosunku zatrudnienia 
sąd, zamiast nałożenia obowiązku określonego w § l, może 
.skierować, jeżeli przemawiają za tym względy wychowaw
cze, do odpowiedniego uspołecznionego ' zakład u pracy VI 

celu wykonywania tam pracy z zastosowaniem- rygorów wy
mienionych w§ 2. 

Art. 35. Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd 
może zobowiązać skazanego: 

1) do naprawienia w całości albo w części szkody wyrzą
dZ'Onej prze stępstwem, 

2) .do przeproszenia pokrzywdzonego. 
Art. 36. §' 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 500 

do 25.000 złotych. 
§ 2. Grzywnę orzeczoną ~bok kary pozbawienia wol

ności wymierza się w wysokości 00 ~OO do 1.000.000 zło
tych. 

§ 3. Sąd orzeka grzywnę określOną W § 2, jeżeli SRraw
ca ~działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz VI 

innych wypadkach wskazanych w. ustawie. 
§ -,t Skazując za przestępstwo umyślne, sąd . może orz.cc 

grzywnę określoną w § 2, j eżeli sprawca wyrząd'li! szkodą 

w mienitl sIJołecznym. 

Art. 31. § 1. ' Na wypadek nieuiszczenia w terminie 
grzywny przekraczającej 1000 złotych, sąd okre <, la · zasbp'p
czą karę pozbawienia wolności, przyjmując jeden d l.i eń 
pozbawienia wolności za równoważny grzywnie od 50 do 
150 złotych . 

§ 2. Kara zastępcza nie może przekroczyć 3 lat pozba
wienia wolności, jak również górnej granicy kary pozba
wienia wolności przewidzianej za dane przestępstwo; wy
mierza się ją w latach, miesiącach i dniach. 

R o z d z i a ł VI. 

Kary dodatltOwe. 

Art. 38. Karami dodatkowymi są: 
1) pozbawienie praw publicznych, 
2) pozbawienie praw rodzicielskich lub opiekuńczych, 

( 

3) zakaz zajmowania określonych stanowisk, wykonywa
nia określonego zawodu lub prowadzenia określone). 
działalności, 

4) zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, 
5) konfiskata mienia, 
6) przepadek rzeczy, 
1) podanie wyroku do publicznej wiadomości w szczegól~ 

ny sposób. 
Art. 39. Pozbawienie praw publicznych obejmuje utratą 

czynnego i biernego prawa wyborczego do Sejmu i rad na
rodowych, utratę prawa do ' udziału w wymiarze sprawiedli
wości- oraz do pełnienia funkcji związanych ze szczególną 
odpowiedzialnością w organach i instytucjach' państwowych 
oraz w organizacjach społecznych, jak również utratę po
siadanego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szere
gowca; pozbawienie praw publicznych obejmuje .ponadto 
utratę orderów, odzMczeń i tytułów lionorowych oraz utra
tę zdolności do ich uzyskania w okresie trwania pozbawie
nia praw. 

Art. 40. § 1. Sąd orzeka pozbawienie praw publicznycn 
w razie skazania: 

1) na karę śmierci albo na karę 25 lat pozbawienia wol
ności, 
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2) za zbrodnię przeciwko podstawowym interesom politycz
nym lub gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej, 

3} za inną .zbrodnię popełnioną w celu osiągnięcia korzy
ści majątkowej. 
§ 2. Sąd może orzec pozbawi.e.nie praw publicznych w 

razle skazania nak'erę pozbawie.ni·a wolności na czas nie 
krótszy od roku za inne przestępstwo popełnione z niskich 
pobudek. 

Art. 41. W razie skazania za przestępstwo popełnione 
na szkodę; małoletniego lub we współdziałaniu z małolet
nim albo w okolicznościach, w których czyn mógł stanowić 
gorszący przykład dla małoletniego, sąd może orzec pozba
wieniepraw rodzicielskich lub opiekuńczych, co obejmuje 
także utratę zdolności do ich uzyskania w okresie trwania 
pozbawienia praw. 

Art. 42. § 1. Sąd może orzec zakaz zajmowania okre
·ślonych stanowIsk lub wykonywania określonego . zawodu, 
jeżeli sprawca przy popełnieniu przestępstwa nadużył sta
nowiska lub zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie sta
nowIska lub wykonywanie zawodu zagraża interesowi s po
łecznemu . 

. . § 2. W wypadkachprz.ewidzianych w ustawie sąd mo
że orzec zakaz prowadzenia określonej działalności, w szcze
gólności wytwórczej, przetwórczej, handlowej lub usługowej~ 

Art. 43.§ I.W razie skazania osoby prowadzącej po
jazd mechaniczny za przestępstwo przeciwko bezpieczeń

stwu w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, śąd może 
'orzec zakaz prowadzenia pojazdow mechanicznych. 

§ 2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia pojazdów mecha
nicznych, jeżeli sprawca w chwili popełnienia przestępstwa 
wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości. . 

Art. 44. § 1. Kary wymienione wart. 38 pkt 1-4 wy
mierza się w lalach na okres od roku do lat 10. 

.§ 2. Obok kary śmierci' sąd nie orzeka grzywny ani kar 
dodatkowych wymienionych wart. 38 pkt 2-4, natomiast 
pozbawienie praw publicznych orzeka na zawsze. 

Art. 45. Pozbawienie praw lub orzeczony zakaz obo
wiązuje od uprawomocnienia się wyroku; okres, na który 
je orzeczono, nie biegnie w czasie odbywania kary pozba
wienia w.olności, chociażby za inne przestępstwo, ani ' w 
czasie pobytu w ośrodku przystosowania społecznego. 

Art. 46. § 1. Sąd orzeka konfiskatę całości albo części 
mienia w razie skazania za zbrodnię: 
1) przeciwko podstawowym interesom politycznym lub go

spodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
2) zagarnięcia mienia społecznego znacznej wartości. 

§ 2. Sąd może orzec konfiskatę całości albo części mie
nia w razie skazania za inną zbrodnię popełnioną w celu 
osiągnięcia ~orzyści majątkowej. 

Art. 47; § 1. Konfiskata obejmuje mienie należące do 
sprawcy w chwili wydania wyroku, chociażby niepraw 0-

mocnego. Przedmioty i prawa majątkowe wyłączone z kon
fiskatyokreślają przepisy o wykonywaniu tej kary. 

§ 2. Mienie objęte konfiskatą przechodzi na rzecz Sk.a,r
bu Państwa z chwilą uprawomocnienia się wyroku. 

§ 3. W razie orzeczenia konfiskaty części mienia sąd 
określa poszczególne przedmioty lub inne składniki mienia 
ska~anego, podlegające konfiskacie. 

Art.łS. § 1. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub 
innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone 
do popełnienia przestępstwa, jak również . przepadek przed
miptów POCłlOdzących bezpośrednio lub ,pośrednio z prze-
stępstwa!· . 

§ 2. W razie skazania za przestępstwo polegające na 
naruszeniu zakazu wytwarzania, posiadania, obrotu lub prze
wozu określonych przedmiotów, sąd może orzec . pr21epadęk 
tych przedmiotów. 

§ 3. Jezeli narzędzia lub inne przedmioty określone V( 

§ 1 lub 2 nie są własnością sprawcy" przepadek można orz-e<: 
tylko w wypadkach przewidzianych vi ustawie. 

§ 4. Przepadek, ' o którym mowa w § 1 lub 2, jest .oh0-
wiązkowy w wypadkach przewidzianych w ustawie. 

§ 5. Przepis art. 47 § 2 stosuje się odpowiednio. 
. Art. 49. Sąd może zarządzić podanie wyrekudo pu

blicznej wiadomości w zakładzie pracy, w czasopiśmie lub 
w inny stosowny spos.ób, jeż.eli uzna to za celowe; w szc~e
gólności ze względu na społeczne oddziaływanie kary lub 
na interes pokrzywdzonego. 

R oz d z i a ł VII. 

Wymiar kary. 

Art. 50. § 1. Sąd wymierza karę według sweg,o uzna
nia, w granicach przewidzianych w ustawie, oceniaj~ąc sto
pień społecznego niebezpieczeństwa czynu i biorąc pod -uwa
gę cele kary w zakresie społecznego oddzia·ływania oraz ee
le zapobie.gawczei wychowawcze, które ma ona osiągnąć 
w stosunku do skazanego. 

§2. Kierując się wskazówka·mi określonymi w § 1,-sąd 
uwzględnia w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrzil
dzonej przestępstwem, pobudki i sposób działania spr,aw€;y, 
jego właściwości i warunki osobiste· oraz sposób jegużycia 
prze<V popełnieniem i zachowanie się po. popełnieniu prze
stępstwa, a także współdziałanie z nieletnimprzy popemie- , 
niu przestępstwa. ' 

§ 3. Wymierzając grzywn~, sąd uwzględnia nadto' sto
sunki majątkowe i dochody sprawcy oraz korzyść, którą 
sprawca osiągnął lub zamierzał osiągnąć z przestępstwa. 

Art. 51. Wymierzając karę młodocianemu, sąd kieruje \ 
się przede wszystkim tym, aby skazanego wychować,. nau
czyć zawodu i wdrożyć do przestrzegania porządku praw
nego. . , 

Art. 52. Uprzednie skazanie sprawcy za przestępstwo 
umyślne, albo za podobne ' przestępstwo nieumyślne sąd 
uwzględnia jako Qkoliczność wplywającą na ' zaostrzenie ka
ryj. w wypadku jeżeli ustawa daje możność wyboru ro
dzaju kary, sąd wymierza karę Iagodniejszeg,o rodzaju 
wtedy tylko, gdy za tym przemawiają względy wymienione 
wart. 50. , 

Art. 53. Okoliczności wpływające na wymiar kary 
uwzględnia się tylko co do osoby, której dotyczą. 

Art. 54. § l. Jeżeli przestępstwo zagrożone jest tylko 
karą pozbawienia wolności, przy czym dolna granicazagro
żenia nie jest wyższa niż 3 miesiące, a wymierzona za nie 
kara nie byłaby surowsza od 6 miesięcy pozbawienia wol
ności, sąd uznając, że skazanie na taką karę nie byłoby ce
lowe, może orzec karę ograniczenia wolności albO grzywnę. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawcy występku 
umyślnego, który był już uprzednio skazany za przestęp

stwo umyślne na karę pozbawienIa wolności. 
Art. 55. W wypadkach określonych wart 54 § t, . jltk 

również w wypadkach, w których przestępstwo zagrożone 
jest karą ograniczenia wolności albo grzywną, sąd może po
przestać na orzeczeniu kary dodatkowej wymienionej w 
art. 38 pkt 2~4 16, jeżeli zachogzą warunki jej orzeczenia 
1 jeżeli zostaną w ten sposób osiągnięte cele kary. 

Art. 56. W wypadkach wskazanych w ustawie sąd moie 
odstąpić od wymierzenia kary, co nie stoi na przeszkodzie ' 
orzeczeniu kary dodatkowej, jeżeli zachodzą warunki orze
czenia takiej kary. 

An. 57. § .1. Sąd może 7:a'stoSować nadzwyczajne zła
godzenie karyw. wypadkach wskazanych w ustawie oraz 
w stosunku do nieletniego odpowiadającęgo w myśl ad ~ 
§ 2, a w szczególnie 'uzasadnionych wypadkach także w 
stosunku do nfiodoclanego. 

/ 
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. § 2. Sąd meże również zastesewać nadzwyczajne zła

gedzenie kary w wyjątkewych, szczególnie uzasadnienych 
wypadkach, kiedy nawet ' najniższa kara przewidziana za 
przestępstwo byłaby niewspółmięrnie surewa, w szczegól
neśei: 
1) ze względu na pestawę sI>rawcy, zwłaszcza gdy - spraw~ 

ca czynił starania e naprawienie szkedy lub e jej zape
bieżenie albo. też przyczynił się de ujawnienia prze
stępstwa; 

2) w stesunku do sprawcy przestępstwa pepełnienego we 
współdziałaniu z innymi esobami, jeżeli jego. rola była 
pedrzędna, a odniesiena przez niego bezprawna l\:orzyść 
była niewielka. _ I , 
§ 3. Nadzwyczajne złagodzenie pelega na ,wymierzeniu 

kary peniżej dolnej granicy ustawewego zagreżenia al~e ka
ry łagedniejszege redzaju według następujących zasad: , 

- 1) jeżeli czyn stanowi zbrodnię - sąd wymierza karę pez
bawienia wolności nie niższą od jednej trzeciej dolnej 
granicy zagrożenia; , 

2) jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą 
tagrożenia jest kara pozba wienia wolności nie niższa 

od roku - sąd wymierza karę pozbawienia wolności od 
6 miesięcy; , 

3) j eżeli czyn stanowi występek, przy czym 'deln'ą gra
nicą zagrożenia jest kara pozbawienia welności niższa 
od roku '- sąd wymierza karę pozbawienia wolności do 
6 miesięcy, karę ograniczenia wolności albo grzywnę. 
§ 4: Stosując nadzwyczajne złagodzenIe kary, sąd może 

odstąpić od ,orzeczenia kary dodatkowej, chociażby orzecze
nie jej było obowiązkowe. 

Art. 58. W razie skazania za przestępstwo ciągłe, sąd 

może orzec karę w granicach ,do najwyższego ustawowego , 
zagrożenia zwiększońego o połowę, nie przekraczając jednak 
granicy danego rodzaju kary. 

Art. 59. § 1. Jeżeli sprawca dopuścił się umyślnego wy
stępku o. charakterze , chuligańskim, sąd wymierza karę poz
bawienia wolności nie niższą od dolnego zagrożenia zwięk-

szonego o połowę, a jeżeli ustawa daje możność wyboru ro
dzaju kary, sąd może orzec· tylko w wyjątkowych wypad
kach karę łagodniejszego rodzaju tak zaostrzoną. 

§ 2. Sąd nie stosuje do sprawcy przepisów art. 54 i 55; 
nie stosuje równiez warunkowego zawieszenia wykonania 
kary, chyba że za tym przemawiają szczególne okoliczn'ości. 

§ 3. Sąd może orz,ec na rzecz pokrzywdzonego albo na 
rzecz ' Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny cel społecz

ny wskazany przez 'sąd nawiązkę w wysokości I od 500 do. 
5.000 złotych. 

R o z d z i a ł VIII. 
Powrót ' do przestępstwa. 

Art. 60. § 1. Jeżeli sprawca skazany za przestępstwo 
umyślne na karę pozbawienia wolności popełnia ' w ciągu ' 
5 laŁ po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary umyślne prze
stępstwo podobne do przestępstwa, za które był już skaza
ny, sąd wymierza karę pozbawienia wolności w granicach 

, od podwójnej wysokości dolnego zagrożenia do najwyższe

go ustawowego. zagrożenia zwiększonego. o połowę. 
§ 2. Sprawcy skazanemu dwukro.tnie w warunkach okre

ślonych w § 1, który odbył łącznie co najmniej rok pozba
wienia wolności i w ciągu 5 lat po ' odbyciu ostatniej kary 
popełnia ponownie umyślne przestępstwo z chęci osiągnię
cia korzyści majątkowej albo o ' charakterze chuligańskim, 
podobne chociażby do. jednego ż poprzednio popełnionych 
przestępstw, sąd wymierza karę w granicach od petrójnej 
wysekości delnege zagrożenia, nie mniej jednak od 2 lei t, 
de najwyższego ustawewego zagrożenia zwiększonego o po
łowę, a ' jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia nie jest 
wyższa niż 3 lata - do 5 lat pozbawienia welneści. 

§ 3. Przewidziane w § 1 lub 2 podwyższenie delnego 
ustawowego zagrożenla nie dotyczy wypadków, gdy prze-

stępstwo jest zbrednią; w wypadkach tych sąd uwzględnia 

popełni e nie przestępstw a w warun kach określonych w § 1 
lub 2 jako o koliczność wpływającą na za estrzenie kary. 

§ 4. Kara orzeClona w myś l § 1, 2 lub 3 nie meże prze
kraczać 15 lat pozbawienia we In ości. 

Art. 61. W szczególnie uza sadnionych wypadk ach, kie
dy nawet najniższa kara wymierzona na podstawie art. 60 
§ 1 lub 2 byłaby niewspółmiernie surewa ze względu na po- ' 
budki działania sprawcy, jego właściwości i warunki oso
biste eraz sposób jego. życia przed pepełnieniem i zachowa
nie się po pepełnieniu przestępstwa, sąd może- odstąpić od 
stosowania przy wymiarże kary zasad ekreślonych wart. 60 
§ 1 lub 2; w ' wypadkach tych sąd uwzględnia pepełni,~nie 
przestępstwa w warunkach ekreślonych wart. 60 § 1 ~ub 2 
jako okeliczne ść wpływającą na zaostrzenie kary. 

Art 62. § 1. W stosunku do sprawcy skazanego. w wa
runkach ekreślonych wart. 60 § i sąd może ' erzec nadzór 
ochronny'. ' . 

§ 2. W stesunku de sprawcy skazanego. w warunkach 
o.kreślonych wart. 60 § 2 sąd orzeka nadzór ochronny; je
że li orzeczenie takiego nadzoru nie jest wystarczające dla 
zapebieżenia powrotewi do przestępstwa, sąd erzeka umiesz
czenie skazanego w ośrodku przystos,owania społecznego. 

Art. 63. § 1. Nadzór ochronny orzeka się na ekres ' od 
3 do 5 lat; biegnie on ed chwili zwolnienia skazanego z za-
kładu karnego. ' 

§ 2. Przestępca pewretny, względeql którego orzeczono 
nadzór ochronny, nje me że zmieniać . miejsca pobytu bez 
zgedy sądu, ma obewiązek stawienia się na jego wezwa,nie 
i wykonywania jego peleceń; sąd 'może też zakaza ć pebytu 
w ekreślonych miejscowościach lub wyznaczyć inne miejsce 
pobytu. ' 

§ 3. Pelecenia mogą dotyczyć: 
1) wyk'onywania ciążącego na skazanym obowiązku łoże

nia na utrzymanie innej oseby, 
2) wy~enywania okreś l onych prac , na ce l.e społeczne,. 
3) wykonywania pracy zarobkowej, podjęcia nauki ' lub 

przygotewania się de zawodu, 
4) -pewstrzymania się ed nadużywania alkoholIi, 
5) poddania się leczeniu, 
6) pewstrzymania się edprzebywania w ekreślonych śro

dowiskach lub miejscach, 
7) innego stosownego pestępowania w okresie nadzoru 

ochronnege, · jeżeli meże te zapobiec popełnieniu ponow
nie przestępstwa. 
§ 4. Sąd może w okresie trwania nad Zeru ochrennego 

ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać, w miarę p()trzeby, po
lecenia ekreślene w § 2 lub 3. 

Art. 64. Jeżeli przestępca powrotny uchyla się ed wy
konywania obowiązków ekreślenych wart. 63 § 2 i 3 albo w 
inny spesób udaremnia lub utrudI}ia osiągnięcie celów nad
zoru echronnego, sąd erzeka umieszczenie go w eśrodku 
przystosowanIa społecznego. 

Art. 65. § 1. Czasu pobytu w ośredku przystosowania 
społecznego nie określa się z góry; nie może en jednak być 
dłuższy niż 5 lat. . ' 

§ 2. Sąd może · zwelnić skazanego po upływie lat 2, je
żeli istnieją podstawy do przypuszczenia, że po zwelnieniu 
nie popełni on przestępstwa. 

§ 3. Okres pięcieletni, o którym mewa wart. 60 § 1 
lub 2, nie biegnie w czasie pobytu sprawcy w ośrodku przy
stesewania społecznego. 

Rozdział IX. 

Przepisy Q I{arze łącznej. 

Art. 66. Jeżeli sprawca popełnił dwa albo. więcej prze
stępstw, zanim zapadł pierwszy wyrek. checiażby nieprawo
mocny, co do któregokolwiek z tych przestępstw, i wymie-
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J:'Z0no za nie ka.ry zasadnicze tego samego rodz.aju, sąd orze
ka karę łączną. biorąc za podstawę kary z osobna wymie
r:z;one z.a zbiegające się przestępstwa. 

Art. 61. § 1. Kara łączna nie może być nlżs.za od naj
wyższej z kar wymierzonych za poszczegÓlne przestępstwa 
.1 nie może przekroczyć sumy kar wymierzonych, jak rów-
nIeż górnej granicy danego rodzaju kary. , 

§ 2. Przy wymier·zaiIiu kary łącznej ograniczenia wol
ności praca na cele publiczne nie może przekroczyć 50 go
dzin . w stosunku miesięcznym, a wysokość potrąceń - 25°/0 
wynagrodzenia należnego skazanemu z.a pracę~ , 

Art; 68. § 1. W razie skazania za jedno ze zbiegających 
się przestępstw na .karę śmierci orzeka się tę karę jako łącz
ną karę za.sadniczą. 

§ 2; W razie skazania za jedno ze zbiegających .się prze~ 
Itępstw na karę 25 lat pozbawienia wolności orzeka się tę 
karę jako łączną karę pozbawienia wolności. 

Art. 69. W razie ,skazania za zbiegające się przestępstwa 
.na kary pozbawienia wolności I ograniczenia woln,ości, sąd 
wymierza karę łączną pozbaWIenia wolności, przy czym mie
lilie ograniczenia wolności odpowiada 15 dniom pozbawienia 
wolności. 

'Art. 10.§' 1. W razie skazania za .zbiegające się prze
.tępstwa na kary pozbawienia wolności i grzywny, sąd wy
mierza osobno ka.rę łączną pozbawienia wolności, 'osobno 
zaś ,karę łączną grzywny. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się ' odpowiednio w razie skaza
nia za zbiegające się przestępstwa na kary ograniczenia wol

. oości i grzywny. 
Ad. 71. § 1. Kary dodatkowe i środki zabezpieczające 

oraz nadzór ochronny i umieszczenie w ośrodku przystoso
wania społecznego stosuje się, ' chociażby je orzeczono tyl
ko co do jednego ze zbiegających się przestępstw. 
, § 2. , W razie skazani~ za zbiegające się przestępstwa 
na kary tego samego rodzaju, wymienione wart. 38 pkt 1-4, 
a,ąd stosuje odpowiednie przepiśy o karze łącznej. 

Art. 72. Orzeczeniu kary łącznej nie stoi na przeszko
dzie, że poszczególne kary wymierzone za zbiegające się 

przestępstwa zostały już w całości albo w części wykonane. 

R o z d z I a l X. 

Warunkowe zawieszenie wykonania kary. 

Art. 73. § 1. Sąd może warunkowo zawiesić wykona
nie kary pozbawienia wolności w wymiarze do 2 lat w ra
zie skazania ' , za przestępstwo umyślne, a w wymiarze do 
S lat w razie skazania za przestępstwo nieumyś)ne. 
, § 2. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwa
gę właściwości i warunki osobiste sprawc'y oraz dotychcza
sowy sposób jego życia, które uzasadniają przypuszczenie, 
te pomimo niewykonania kary będzie on przestrzegał porząd
ku prawnego; a w sZC7:ególności nie popełni ponownie prze: 
stępstwa; sąd bierze również pod ' uwagę, czy względy na 
społeczne oddziaływanie kary nie przemawiają przeciwko 
warunkowemu zawieszeniu jej wykonania. 

§ 3. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do osób 
określonych wart. 60 §1 I 2. 

Art. 74. § 1. Zawieszenie wykonania kary .następuje 
na okres próby, który wynosi od 2 do 5 lat i biegnie od 
uprawomocnienia się wyroku. 

§ 2. W wypadku gdy sprawcą jest młodociany, okres 
próby wynosi od 3 do 5 l~t. ' 

Art. 15. § 1. Zawieszając wy~onanie kary, sąd może 

orzec grzywnę, chociażby jej wymierzenie na innej podsta-
wie nie było przewidziane. ' 

§ 2. Zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowią-
zal: skazanego: ' 

l) do naprawienia w całości albo w części szkody wyrzą
dzonej przestępstwem, 

2) do przeproszenia pokrzywdzonego, 
3) do wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia 

na utrzymanie innej osoby, 
4) do wykonania określonych prac lub świadczeń na cele 

społeczne, 

5) do wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przy
gotowania się do zawodu, 

6) do powstrzymania się od nadużywania alkoholu, 
1) do poddania się leczeniu, 
8) do powstrzymania się od przebywania w określonych 

środowiskach lub miejscach, , 
g) do Innego stosownego postępowania w okr esie próby, 

jeżeli może to zapobiec popełnieniu ponownie przestęp- ' 

stwa. 
§ 3. Zawieszając wykonanie kary orzeczonej za zagar

nIęcie mienia społecznego, w wypadku gdy szkoda nie zosta
ła naprawiona, sąd nakłada obowiązek jej naprawienia. . 

§ 4. Obowiązek pra<:y na cele społeczne( przewidziany, 
w § 2' pkt 4, nie może przekraczać 20 godzin. 

Art. 76. " 1. Sąd może uzależnić warunkowe zawiesze
nie wykonama kary od poręczenia organizacji społecznej, 
instytucji lub osoby godnej zaufania zapewniających podję
cie staruIl, by skazany przestrzegał porządku prawnego, 
a zwłaszcza by nie popełnil przestępstwa. 

§ 2. Zawieszając wykonanie kary, sąd może na okres 
próby oddać skazanego pod dozór wyznaczonej osoby, insty-
tucji lub organizacji społecznej. . 

§ 3. W wypadku gdy sprawCą przestępstwa umyślnego 
Jest młodociany" oddanie pod dozór jest obowiązkowe. 

Art. 17. § 1. Sąd określa czas l sposób wykonania' na
łożonych obowiązków. ' 

§ 2. Jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiająl 

sąd może w okresie próby ustanawiać, rozszerzać lub zmie
niać obowiązki, o których mowa wart. 75 § 2 pkt 4-9, . albo 
od \<lykona.lia tych obowiązków zwolnić, jak również od
dać skazanego pod dozór lub od dozoru zwolnić. , 

Art. 18. § 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli ska
zany w okresie próby popełnił podobne do poprzedniego , 
przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie ka
rę pozbawit>nia wolności, albo jeżeli uchyla się od wykon1l
nia obowiązku naprawienia szkody w wypadku określonym 
wart. 75 § 3. 

§2; Sąd może , zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany 
w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szcze
góln.ości popełnił przestępstwo inne niż wymienione w § -l, 
nie uiścił grzywny albo uchyla się od wykonania nałożo
nych obowiązków lub od dozoru. 

§ 3. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skaza- , 
ny popełnił przestępstwo lub rażąco narusza porządek praw
ny po wydaniu wyroku, lecz przed jego uprawomocnieniem 
się· 

Art. 19. § 1. Zarządzenie wykonania kary ' może nastą
pić tylko w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy. 

§2. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upjywem 
6 .miesięcy oc', 'zakończenia okresu próby. ' 

§ 3. Jeżeli wobec skazanego orzeczono karę dodatko
wą lub grzywnę, zatarcie skazania, o którym mowa w § 2, 
nie może nastąpić przed wykonaniem tych kar. 

R o z d z i 8 ł XI. 

Zasady wykonanIa kary. 

Art. 80. § t Karę pozbawienia wolności wykonuje się 
Vi zakładach karnych według zasady indywidualizacji me
tod i środków oddziaływania penitencjarnego, tak aby wpły,-

.-
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wała , ' ona wychowaczo na skazanego, kształ~owała jego 
właściwy stosunek do pracy, wdrażała , go do przestrzegania 
porządku prawnego i tym samym przeciwdziałała ponowne
mu popełnieniu przestępstwa. 

§ 2. Skazany me obowiązek pracy lub nauki oraz prze
strzegania por,ządku w zakładzie, 

Art. 81. Rodzaje zakładów karnych o zróżnicowanych 
rygorach odbywania kary .oraz zakres obostrzeń i złagodzeń, 
które dotyczą skdzanego, w szczególności ,gdy jest przestęp
cą powrotnym albo młod6,cianym, określa" odrębna ustawa. 

Art. 82. Sąd może określić rodzaj zakładu karnego, typ 
rygoru wykonywania kary oraz zarządzać zmiany w stoso
waniu metod i środków oddżiaływania penitencjarneqo. 

Art. 83. § 1. Na poczet kary pozbawienia wołrlOśd za
l1cza się z mocy prawa okres tymczasowego aresztowania. 

§ 2. Na poczet kary ograniczenia wolności sąd zalicza 
okres tymczasowego aresztowania, przy czym ,jeden dzień 
aresztu odpowiada dwom dniom ograniczenia wolności i 
okres ograniczenia wolności, o który imniejszasię karę 
pozostałą do odbycia, zaokrągla się w górę do pełnego mie
siąca. 

§ 3. Na poczet grzywny sąd zalicza, okres tymczasówego 
aresztowa:nia, przyjmując jeden dzień aresztu za równoważ
ny grzywnie od 100 do 300 złotych. 

Art. 84. § 1. W toku wykonywania kary ograniczenia 
wolności sąd może zarządzać zmiany w sposobie wykony
wania obowiązku określonego wart. 33 § 2 pkt 2. 

§' 2. Jeżeli skazany uchyla się od wykonywania kary 
ograniczenia wolności, sąd określa zastępczą karę grzywny, 
przyjmując miesiąc ograniczenia wolności za równoważny 
grzywnie od 1.000 do 3.000 złotych, a w wyjątkowych wy
padkach zastępczą karę pozbawienia wolności, przy czym 
miesiąc ograniczenia wolności odpowiada miesiącowi ' pozba
wienia wolności, a kara zastępcza nie może przekroczyć 
górnej granicy kary pozbawienia woIności przewidzianej za 
dane przestępstwo. 

§ 3. Jeżeli skazany nie uiści w terminie grzywny okre
ślonej w myśl § 2,a zostanie stwierdzone,. że nie można jej 
ściągnąć w drodze egzekucji, sąd zarządza. wykonanie za
stępczej kary pozbawienia wolności, przy czym miesiąc 

ograniczenia wolności odp.owiada miesiącowi pozbawienia 
wolności. 

Art. 85. § 1. Jeżeli skazany nie uiści grzywny w ter
minie, a zostanie stwierdzone, że nie C10żna jej ściągnąć w 
drodze egzekucji, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary 
pozbawienia wolnoścL 

§ 2. Od zastępczej kary pozbawienia wolności skazany 
może się zwolnić w każdym czasie przez złożenie kwoty 
pieniężnej, przypadającej jeszcze do uiszczenia. 

§ 3. Jeżeli grzywna została uiszczona w części, karę 

zastępczą zmniejsza się w sposób odpowiadający stosunkowi 
kwoty zapłaconej do wysokości grzywny. 

Art. 86. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje siEi 
do za.stępczej kary pozbawienia wolności, chyba że ze wzglę
duna gzczególne.okoliczności sąd uzna to za celowe. 

Art. 87. Sąd może rozłożyć grzywnę na raty na okres 
nie przekraczający roku,a w wyjątkowych wypadkach na 
okres do lat 3. ' 

Art. 88. Skazanego na karę ograniczenia wolności, któ
ry odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary, przy czym 
przestrzegał porządku prawnego i wyróżniał się swą pracą, 
jak również wykonał nałożone na niego obowiązki, sąd mo
że zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną. 

Art. 89. Skazanego na karę dodatkową, wymienioną w 
art. 38 pkt 1-4, sąd może zwolnić od reszty kary, uznając 
ją za wykonaną, po upływie połowy okresu, na który ją 

orzeczono, nie wczeiniej jednak. niż po roku, jeżeli skazany 
w tym czasie przestrzegał porządku praw.aego. 

POl. !}.ł 
~----"----

R o z d z i a ł XII. 

'Warunkowe przedterminowe zwolnienie. 

Art. 90. § 1. Skazanego na karę pozbawienia wolnośc~ 
sąd może warunkowo zwolnić z odbycia reszty kary, jeże!! 

jego właściwości i warunki osobiste, sposób jego życia przeń 
popełnieniem oraz zachowanie się po popełnieniu przestęp. 
stwa, a zwłaszcza w czasie odbywania kary, uzasadniają 
przypuszczenie, iż sprawca po zwolnieniu będzie prz.estrzegał 
porządku prawneg.o, w szczególności nie popełni ponownie 
przestępstwa, i mimo niewykonania kary w całości jej cel. 
zostały ósiągnięte. 

§ 2. Warunkowe zwolnienie nie może dotyczyć zastęp .. 
czej kary pozbawienia wolności, chyba że przemawiają z~ 
tym szczególne .okoliczności. ~ 

Art. 91. § 1. Warunkowe zwolnienie może nastąpić pl? 
odbyciu przez skazanego co najmniej dwóch trzecich . kary, 
a gdy chodzi o młodocianego co najmniej połowy kary -
nie wcześniej jednak niż po 6 miesiącach . . 

§ 2. Jeżeli skazany powracał wielókrotnie do przestęp, 

stwa w warunkach określonych wart. 60 § 2 lub 3, warun
kowego zwolnienia nie stosuje się, chyba że szczególne oko
liczności za tym przemawiają, jednakże w wypadku taki~ 

warunkowe zwolnienie może nastąpić po odbyciu przez ska,
zanego · co .. najmniej trzech czwartych kary. 

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do sumy dwóch 
lub więcej nie poillegających łączeniu kar pozbawienia wol· 
ności, które skazany ma odbyć kolejno i zastosowanie prze
pisu § 2 następuje, jeżeli chociażby jedno z przestępstw po· 
pełniono w warunkach określonych w tym pr.zepisie. 

Art. 92. Skaz'anego można, niezależnie od warunków 
'Określonych wart. 91, zwolnić warunkowo po odbyciu 15 lat 
pozbawienia wolności. 

Art. 93. § 1. W ra.zje wa.runko;wego zwolnienia czas po
zostały do odbycia ' kary stanowi okres próby, kt.óry jednak 
nie może być krótszy niż rok ani dłuższy niż S lati jeżeli 

skazanym jest młodociany, okres ten nie może upłynąć przed 
ukończeniem przez niego 2.1 roku życia. 

§ ,2. W razie wa.runkowego zwolnienia skazanego, kŁ(). 

ry powracał wielokrotnie do przestępstwa w warunkach 
określonych wart. 60 § 2 . lub 3, okres próby nie może być 
krótszy niż 3 lata. 

Art. 94'. Przepisy a.rt. 75 .§ 2 i 3, art. 76 i 77, dotycząC6. 

poręczenia, nałożenia obowiązków na skazanego i oddania 
go podł dozór wyznaczonej os.oby, instytucji lub organ.tza~ 

cji społecznej, stosuje się odpowiednio do warunkoweglO 
zwolnienia. 

Art. 95. § 1. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie, je~ 

żeli zwolniony w okresie próby popełnił p.odobne przestęP<' 

stwo umyślne, za które orzeczono ' prawomocnie karę pozba· 
wienia wolnośc.i. 

§ 2. Sąd może odwołać warunkowe zwolnienie, jeż~ll 
zwolniony w okresIe próby rażąco narusza porządek pr,a\Y''
ny, w szczególności gdy popełnrtprzest.ępstwo inne niż wy· 
mienione w § 1, albo gdy uchyla się od wyko.nania nałożO<' 
nych obowiązków lub od dozoru. 

Art. 96. W razie odwołania warunkowego zWolnieni~ 
nie zalicza się na poczet kary okresu spędzorrego na wol. 
ności; nie można również ponownie warunkowo zwolnic 
skazanego od odbycia reszty kary pozbawienia wolności. 

której odwołanie dotyczyło. 
Art. 97. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 

6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, kar~ 

uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwólniepia. 
Art. 98. § 1. Jeżeli osobę określoną wart. 60 'warun

kowo zwolniono, nie wykonuje się orzeczoneg.o w ' stosunku 
do niej nadzoru ochronnego, natomiast . oddanie jej Jod do· 
zór jest obowiązkowe. ' 

• 
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§ 2. Jeżeli warunkowęgo zwolnienia nie odwołano, orze
czenie o nadzorze ochronnym traci moc. 

R o z d z i a ł XIII. 

SrodkI zabezpieczające. 

Art. 99. Jeżeli uznano, że sprawca dopuścił się czynu 
!:abronionego w stanie niepoczytalności określonej wart. 25 
§ 1, a jego pozostawanie na wolności grozi poważnym nie
bezpieczeństwem dla porządku prawnego, sąd orzeka umiesz
czenie sprawcy w szpitalu psychiatrycznym albo w innym 
-odpowiednim zakładzie. 

Art. 100. § l. Jeżeli -nastąpiło skazanie za przestęp

stwo popełnione -w stanie ograniczonej poczytalności okre
ślonej wart. 25 § 2, a pozostawanie sprawcy na wolności 
grozi pbważnymniebeżpieczeństwem dlę porządku prawne
go, sąd może orzec jego umieszczenie w szpitalu psychia
trycznym albo w innym o dpowiednim zakładzie. 

§ 2. W razie skazania na karę pozbawienia wolności 
albo na karę ograniczenia wolności wykonanie kary nastę
puje po zwolnieniu spra wcy z zakładu; skazanego na karę 
pozbawienia wolności sąd może warunkowo 'zwolnić na za
sadach określonych wart. 90-98, przy czym zwolnienie mo-
że nastąpić w każdym czasie bez ograniczeń wyni~ających 
z art. 91 § 1, natomiast oddanie pod dozór jest obowiązkowe ... 

§ 3. Sąd rozstrzyga przed zwolnieniem z zakładu, czy 
orzeczoną karę pozbawienia wolności należy wykonać. 

Art. -101. W wypadkach przewidzianych wart. 99 i 100 
czasu pobytu w- zakładzie nie określa się z góry; sąd orze
ka zwolnienie sprawcy, jeżeli jego dalsze pozostawanie w 
zakładzie nie jest konieczne. 

Art. 102. § 1. Jeżeli nastąpiło skazanie ża przestępstwo 
popełnione w związku'z nałogowym używaniem alkoholu 
lub innego środka odurzającego, sąd może orzec umieszcze
nie sprawcy przed odbyciem kary w zakładzie leczenia od
wykowego. 

§ 2. Czasu pobytu w zakładzie nie określa się z góry, 
nie może on jednak być krótszy niż 6 miesięcy i dłuższy 

niż 2 lata; o zwolnieniu z zakładu rozstrzyga sąd na podsta
wie wyników leczenia '. 

§ 3. Przepis art. 100 § 3 stosuje się odpowiednio. 
Art. 103. § 1. Jeżeli uznano, że sprawca dopuścił się 

czynu zabronionego w stanie niepoczytalności określonej w 
art. 25 § 1, sąd może zastosować przewidziane wart. 41-43 

- i 48 pozbawienie praw, zakaz lub przepadek tytułem środka 
zabezpieczającego. -

§ 2. Pozbawienie praw lub zakaz orzeka się bez okre
ślenia terminu; sąd orzeka o przywróceniu praw lub o uchy
leniu zakazu, jeżeli ustały przyczyny orzeczenia tego ś~odka. 

Art. 104. Jeżeli społeczne niebezpieczeństwo czynu jest 
r,nikome, a także w razie warunkowego umorzenia postępo
wania albo stwierdzenia,że zachodzi okoliczność wyłącza
jąca ukaranie sprawcy czynu zabronionego, jak również w 
innych wypadkach wskazanych w ustawie, sąd może zasto
sować przewidziany wart! 48 przepadek tytułem środka za
bezpieczającego. 

R o z d z I a ł XIV. 

Przedawnienie. 

Art. lOS. § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od 
czasu jego popełnienia upłynęło lat: 

1) 20 - gdy czyn stanowi zbrodnię, 
2) 10 - gdy czyn stanowi występek zagro,żony karą poz

bawiel)ia wolności przekraczającą lat 5, 
3) 5 - gdy chodzi o pozostałe występki. 

§ 2. Karalność przestępstwa ścigąnego z oskarżenia 

prywatnego ustaje z upływem 3 miesięcy od czasu, gdy po
krzywdzony dowiedział się o osobie spraw~y przestępstwa, 
nie póżniej jednak niż z upływem 5 /1at od czasu jego po
pełnienia. 

§ 3. W wypadkach przewidzianych w § l i 2, jeżeli do- 
konanie zależy od nastąpienia określonego w ustawie skut
ku, czas popełnienia prze-stępstwa ustala się według czasu, 
gdy skutek n?stąpił. -

Art. 106. Jeżeli w okresie przewidzianym wart. 105 
wszczęto postępowanie, karalność przestępstwa ustaje z upły
wem 5 )lat od zakończenia tego okresu. 

Art. 107. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawo- , 
mocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat: 
l) 25 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności 

na czas powyżej lat 5 albo na karę surowszą, 
2) 15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności 

do lat 5, 
3) 10 -.w razie skazania na inną karę. 

Art. 108. Przedawnienie nie biegnie, jeżeli przepis usta
wy nie pozwala na wszczęcie lub dalsze prowadzenie po
stępowania karnego i nie dotyczy to jednak braku wniosku 
albo oskarżenia prywatnego. _ 

Art. 109. Przepisów o przedawnieniu nie stosuje się do 
zbrodni wojennych i zbrodni przeciwko ludzkości. 

R o z d z i a ł XV. 

Zatarcie skazania. 

Art. 110. Z chwilą zatarcia skazania uważa się je za 
niebyłei wpis o skazaniu Usuwa się z rejestru skazanych. 

Art. 111. §1. Zatarcie skazania następuje z mocy pra~ 
wa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary 
pozbawienia wolności albo od przedawnienia jej wykonania. 

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie 
skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym czasie , 
przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozba
wienia wolności nie przekraczała 2 lat. 

§ 3. W razie skaząnia na karę ograniczenia wolności, 
na grzywnę albo na karę dodatkową w myśl art. 55 lub 56, 
zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 5 lat 
od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia 
jej wykonania. 

_ § 4. Jeżeli orzeczono karę dodatkową, wymienioną w 
art. 38 pkt 1-4, lub umieszczenie w ośrodku przystosowanlii
społecznego, okres wymagany do zatarcia skazania biegnie 
od wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania za
równo kary zasadniczej, jak i dodatkowej lub też zwolnie
nia z ośrodka. 

Art. 112. Jeżeli sprawcę skazano za dwa lub więcej 
przestępstw w warunkach, które nie pozwalają na wymierze
nie kary łącznej, jak również jeżeli skazany po rozpoczęciu, 
lecz przed upływem okresu wymaganego do _ zatarcia ska-
zania ponownie popełnił przestępstwo, za które wymierzo
no mu karę pozbawienia wolności, dopuszczalne jest tylko 
jednoczesne zatarcfe wszystkich skazań. 

R o z d z i a ł XVI. 

Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą. 

Art. 113. Ustawę karną polską stosuje slędo obywateli 
polskidl, którzy popełnili przestępstwo zagranicą. 

Art. 114. § 1. Ustawę karną polską stosuje się do cu
dzoziemców, którzy popełnili przestępstwo za granicą, jed
nakże warunkiem odpowiedzialności jest uznanie takiego 
czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą 
w miejscu jego popełnienia. 
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§ 2. Jeżeli zachodzą rozmce między tymi ustawami, 
stQsując ustawę polską moina 'uwzględnić te różnice na ko
nyść sprawcy. 
. Art. 115. Niezależnie od przepisów obowiązujących w 

miejscu popełnienia przestępstwa ustawę karną polską slo-
suje się do cudzoziemców w razie popełnienia: ' 
l) przestępstwapr:zeciwko istotnym interesom politycznym 

lub go~podarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowęj, 
2f przestępstwa ściganego na ' mocy umów międzynarodo

wych. 
Art.1t6. Jeżęli czyn popełniony za granicą nie stano

wi przestępstwa w miejscu jego popełnienia. ściganie nastę
puje, gdy takz,arządzi Prokurator Generalny Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej. 

Art. 117. W razie skazania w Polskiej Rzec'zypospolitej 
Ludowej osoby ukaranej za ten sam czyn za granicą, sąd 
zaljczy na poczet kary wykonaną za granicą ca'łość , albo 
część kary, uwzgtędniając różnice zachodzące między tymi 
karami. 

Art. 118. .obywatela polskiego nie można wydać innemu 
państwu: 

, ' Art. 11~. Cudzoziem~a nie można wydać innemu' pań
stwu, jeżeli korzysla on z prawa azylu. 

R o z d z i a ł XVII. 

Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych. 

Art. 120. § 1. Przez czyn zabroniony rozumie się dzia
łanie lub zaniechanie o znamionach określonych w ustawie 
kaniej,' chociażby nie st'anowiło ono przestępstwa że względu 
na brak winy. 
'. , § 2. Przez przestępstwa podobne rozumie się przestęp

stwa skierowane przeciwko ·temu samemu lub zbliżonemu 
rodzajowo dobru chronionemu prawem, a także przestępstwa 
p'opełnione z takich samych pobudek; przestępstwa popeł

nione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się ,za 
przestępstwa podobne. . 

§ 3. Korzyść majątkowa obejmuje korzyść zarówno dla 
siebie, jak i dla kogo innego. 

. § 4. Mł0docianym jest sprawca, który w chwili orze-
kania nie ukończyHat 2L ' 

§. 5. Najbliższy jest t::l małżonek, wstępny. zstępny, ro
dzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba 
pozostająca ~ stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, 
a także osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu. 

, § 6. Mieniem społecznym jest socjalistyczne mienie 
.ogólnonarodowe. mie-nie spółdzielcze rub mienie innej or-
ganizac ji ludu pracującego. " 

§ 7. Cudze mienie jest to zarówno cudze mienie osobi
ste, jak i indywidualne; jeżeli mienie takie zostało powie
rzone instytucji państwowej lub społecznej w celu przecho. 
wania" przewozu, sprzedaży, ' przetworzenia lub w 'innym po
d-obnymcelu, korzysta 'ono z takiej ochrony jak mienie spo
łeczne. 

§ 8. Zagarnięcie mienia jest to przysporzenie sobie lub , 
komu innemu korzyści majątkowej przez kradzież, przy
właszczenie albo oszustwo lub inne wyłudzenie; jeżeli za
garnięcia mienia dopuśCiło się dwóch lub więcej sprawców 
w porozumieniu, s-ąd przyjmuje za podstawę oceny prawnej 
c:zynt1 ogólną wartość zagarniętego mienia, ' ' ," . 

§ 9. Przez mienie znacznej wartości rozumie się mienie 
o '· wilJtości przekraczającej' 100.000 złotych, a przez mienie 
wielkiej wartości ' rozumie .'się mienie o . wartości przekracza..' 
jącej 200.000 Złotych. ' . 

§>10. Groźba bezprawna jest to zarówno groźba, októ
rej mowa wart. 166. jak i 'groźba sp(hvodowania postępowa
niakarnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci 

zagrożonego lub jego najbliższych; nie stanowi grożby za
powiedź spowodowania .postępowania karnego. jeżeli ma 
ona Jedynie na celu ' ochronę prawa ' narus'lOnego przEtstęp~ 
st we:n. 

§ 11. Funkcjonariusz publiczny jest to: 
- osoba będąca pracownikiem administracji państwo

wej, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe; 

-- sędzia, ławnik ludowy. prokurator; 
osoba zajmująca ~ierownicze stanowisko lub pełnią
ca funkcje związane ze szczególną odpowiedzialno· 
ścią w innej państwowej jednostce oryanizacyjnej, 
organizacji spółdzielczej lub innej organizacji spo· 
łecZllej ludu , pracującego; 
osoba szczególnie odpowiedzialna za ochronę porząd
ku lub bezpieczeństwa publicznę,go lub też za ochro
nę mienia społecznego; 

- osoba pełniąca czynną służbę wojskową; 
- inna osoba korzystająca z mocy przepisu szczegól-

nego z ochrony prawnej, przewidzianej dla funkcjo~ 

nariuszy publicznych. 
Funkcjonariuszem pub,licznym w rozumieniu tego ko-

deksu jest również poseł na Sejm oraz radny. ' 
§ 12. Instytucją państwową lub społeczną jest również 

przedsiębiorstwo, VI którym państwo jest udziałowcem, spó ł

dzielnia" związ.ek s półdzielczy, związek zawodowy, inna or
gani zacja społeczna ludu pra cującego oraz jednostka woj-
skowa. ~ ,-

§ 13., Dokument jest to każdy przedmiot, z któryin jest 
związane okreslone prawo albo który ze względu na za
wąrtą w nim treść stanowi dowód prawa, stos unku praw
nego lub okoliczności mogącej mieć znaczenie pra wne. 

§ 14. Charakter chuligański mają . występki polegaiąf e 
na umyślnym zamae:hu na bezpiecze'ństwo powszechne, nd 
zdrowie, . wolność, go~ność osobistą Lub nietyka lno,ść olo
wieka, na organ władzy lub adminIstrac ji państwowej al hr) 
na działalność ins l ylue: ji państwowej lub społeczne j, na po-

'rządek publiczny, albo na umyślnym niszczen iu lub uS lk,,
dzeniu mienia, ' jeżeli sprawca ' działa! publiczrJie oraz 'wro
zumieniu powszechnyn1 bez powodu lub , z oczywIsc le bła

hego powodu, okazując pr7ez to rażące lekceważenie pod
stawowych ;wsad porząctku prawnego. 

§ 15. Tajemnica państwowa jest to wiadomość, której 
ujawnienie osobom nieuprawnionym może nara lić na szko
dę bezpieczeństwo lub inny ważny interes polityczny lub 
gospodarczy PoJskiej Rzeczypospolitej Ludowej . . 

§ 16. Tajemnica służbowa jest to wiadomość, z ktÓfą 

prac·ownik zapoznał się w ZWIązku ze swoją pracą w in
_stytucji państwowej lub społecznej, a której ujawnienie 

osobom nieuprawnionym może narazić na szkodę społecznie 
uzasadniony interes. 

R o z d zi a ł XVIII. 

StQsunek do ustaw szczególnych . . 

Art. 121. Przepisy części ogólnej tego kodeksu '. stosuję 
się do przestępstw przewidzianych w innych ustawach. je
żeii ustawy te. nie zawierają przepisów ' odmiennych. 

CZĘSC SZCZEGOLNA 

R ~ z d z i a ł xix. 

Przestępstwa przeciwko podstawowym interesom politycznym 
i gospodarczym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. 

Art. 122. Obywatel polski, który uczestniczy w działal

ności obcego państwa lub zagranicznej organizacji majątej 
na celu pozba wicnie niepodległości, oderwanie . części tery-

, 
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torium, o~alenie przemocą ustroju lub osłabienie mocy obron
nej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej albo działając na 
rzecz obcego wywiadu godzi vi podstawy bezpieczeństwa 
lub obronności PolskieJ Rzeczypospolitej Ludowej, 

popełnia zdradę Ojczyzny i podlega karze pozba
wienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo 
karze śmierci, 

Art. 123., Kto. mając na celu pozbawienie niepodlą9'ło
ści, oderwanie części terytorium. obalenie przemocą ustroju 
lub osłabienie mocy obronnej Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej, podejmuje w porozumieniu z innymi osobami dzia
łalność zmierzającą do urzeczywistnienia tego celu, 

podlega karze pozbawienia ' wOlności na czas nie 
'krótszy od lat 5 albo karze śmierci. 

Art. 124. § 1. Kto bierze udział w obcym wywiadzie 
lub działając na rzecz tego wywiadu udziela mu wiado-
mości, 

podlega karze pozbawienia wolnośd na czas nie 
krótszy od lat 5 albo karze śmierci, a jeżeli spraw
ca działalność tę organizował lub nią kierował 

kara pozbawienia woln.:>ści \n ie może być niższa od 
lat 8. 

§ 2. Kto zbiera lub przechowuje wiadomości w celu 
Ich udzielenia obcemu wywiadowi albo podejmuje się dzia
łalności na rzecz obcego wywiadu, 

. podlega karze pozbawienia wolnośd na czas nie 
krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wol
ności. 

§ 3. Nie podlega karze za przestępstwo określone 'w 
§ 2, kto dobrowolnie poniechał dalszej działalności i zawia
domił organ powołany do ścigania przestępstw o wszyst
kich istotnych okoliczności3ch popełnionego czynu. 

Art. 125. Jeżeli sprawca przestępstwa o~reślonego w 
art. 122, 123 lub 124 § l dobrowolnie poniechał dalszej dzia
łalności i ujawnił wobec organu powołanego do ścigania 
przestępstw wszystkie istotne okoliczności , popełnionego 
czynu. sąd zamiast kary przewidlianej w tych przepisach 
wymierzą karę· pozbawienia wolności od ' roku do lat 10. 

Art. 126.§ 1. Kto w celu wrogim Polskiej Rzeczypospo
litej Ll,Idowej dopuszcza się gwałtownego zamachu na życie 
funkcjonariusza publicznego lub działacza politycznego, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 10 albo karze śmierci. 

§ 2. Kto w tym samym celu dopuszcza się gwałtowne
go zamachu na zdrowie osoby wymienionej w § 1 lub poz-
bawia ją wolności, ' II 

. podlega karze pozbawienia wolności ' na czas nie 
krótszy od lat 3. 

Art. 127. Kto w celu osłabienia władzy ludowej, wy ... 
wołania zaburzeń lub nastrojów powszechnego niezadowo~ 

lenia albo poważnych zakłóceń w funkcjonowaniu gospo
darki narodowej: 
1) niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnymi do użytku za

~łady lub urządzenia albo inne mienie o poważnym zna
czeniu dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowejj 

2) uniemqżliwia lub utrudnia prawidłowe funkcjonowanie 
zakładów. urządzeń albo instytucji o poważnym znacze
n-iu dla Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

pod{~ga karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od 'lat 5 albo karze śmierci. 

. Art. 128. § 1. Kto czyni przygotowania 'do zbrodni okre
, ślonej wart. 122, 123, 124 § 1 lub 2, wart. 126 § 1 lub w 
ert. 127, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
łat 10. 

§ 2. Nie podlega karze, kto dobrowolnie odstąpił od 
przygotowania i zawiadomił organ powolany do ' ścigania 
przestępstwo wszystkich istotnych oko1ic~noŚci.ch p'opeł

nionego czy,nu. 
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§ 3. W razie usiłowania zbrodni określonej wart. 122, 
123,124 § 1 lub 2, wart. 126 § 1 lub wart. 127, przepisy 
art. 13 stosuje się tylko wtedy, gdy sprawca ponadto za
wiadomił organ powołany do ścigania przestępstw o wszyst
kich istotnych okolicznośdach popełnionego czynu. ' 

Art. 129. Przepisy art. 123-128 stosuje się odpowied
nio, gdy czyn popełniono na szkodę państwa sprzymierzo
nego. 

Art. 130. § 1. Kto, będąc upoważniony do- występowa

nia w imieniu polskiej instyŁucjipaństwowej lub społec z
nej w stosunkach z rządet.l obcego państwa, zagraniczną or
ganizacją lub przedsiębiorstwem, wyrządza szkodę intere
som politycznym lub gospodarczym PolSkiej Rzeczypospolitej 
Ludowej, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 3 albo karze 25 lat pozbawienia wol
ności. 

§ 2, Kto, pełniąc funkcję związaną ze szczególną odpo
wiedzialnością i przebywając za granic:ą, naraża na szkodę 
interesy, o których mowa w § 1, , 

podlega karze pozbawienia wolności na cźas nie 
krótszy od lat 3. 

Art. 131. § . 1. Kto wprowadza w błąd polski organ pań
stwowy przez udzielenie mu fałszywych wiadomo ści albo 
przez dostarczenie podrobionych lub przerobionych doku
mentów lub też innych przedmiotów mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

podlega karze pozbawieni, wolności na czas nie 
krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wol
ności. ' 

§ 2. Tej sa~ej karze podl~ga, kto, 'oddajL',c usługi pol
skiemu organowi państwowemu, wprowadza go w błąd 
przez zatajenie przed nim takiej okoliczności z dzialalnośei 

swej w stosunku do rządu państwa obcego, która ma zna
czenie dla bezpieczeństwa Polskiej ' Rz..eczypospolitej Lu
dowej. 

Art. 132. Obywatel polski, który wchodzi w porozumie
nie z osobą dzialającą na rzecz obcej organizacji ·w celu 
działania na szkodę interesów politycznych Polskiej Rzeczy
pospolite j ' Ludowe j, 

podlega karze pozbawienia wolnośc( od 6 miesięcy 
do lat 5. ' ' 

Art. 133. Kto publicznie nawołuje do tżynów skierowa
nych przeciwko jedności sojuszniczej Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej z państwem sP.Tzymierzonym ałbo takie czy
ny publicznie pochwala, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. 

:Art. "-134. § 1. Kto, wyzyskując działalność jednostki go
spodarki uspołecznionej, w porozumieniu z innymi osobami 
zagarnia mieni. wielkiej wartości na szkodę takiej jed
nostki, nabywców lub dostawców i powoduje przez to po
ważne zakłócenia w funkcjonowaniu gospodarki narodowej, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 8 albo karze 2~, lat pozbawienia wol
ności. 

§ 2. Sprawcy, który działalność przestępną określoną w 
§ 1 . organizował lub nią kierował, sąd może wymierzyć ka
rę śmierci. 

Art. 135. § 1. Kto w porozumieniu z innymi osobami, 
bez wymaganego zezwolenia albo wbrew jego warunkom 
nabywa, zbywa lub wywozi za granicę wartości dewizowe' 
w wielkich ilościach, narażając przez to interesy gospodar
cze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej na wielką s'zkod ę, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 8 albo karze 25 lat pozbawienia wol
ności. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w porozumieniu z in
nymi osobami~ uchylając się od ~owin!lo$ci celnej albo 
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wpr~adzając w błąd organ państwowy hib zatajając rze
czywisty stan rzeczy, wprowadza z zagranicy na polski ob
'szar celny lub wyprowadza z tego obszaru za granicę to
war przeznaczony do transakcji handlowej w wielkich roz
miarach i przez to naraża interesy gospodarcze Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej na wielką szkodę. 

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § l 
lub 2 sąd orzeka przepadek przedmiotów przestępstwa, a gdy 

" nie są własnością sprawcy, sąd może orzec ich przepadek. 

R o z d z i a ł XX. \ 

Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz 
bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym i powietrznym. 

Art. 136. § 1. Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża 

życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmia
rach, 'mające postać : 

1) katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrz
nym, 

2) zawalenia się budowli, zalewu albo obsunięcia się zie
mi, skał lub śniegu, 

,3) eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych 
albo innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozpo
wszechniania się substancji trujących, duszących lub 
parzących albo promieniowania radioaktywnego, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lal 3. ' 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze, pozbawienia wolności od roku do 
lat 8. 

Art. 137. § 1. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpie
czeństwo zdarzenia wymienionego wart. 135 § 1, 

, podlega karze pozba\vienia wolności od 6 miesię
cy do lat 8. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
- podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 138. § 1. Kto sprowadza pożar, który zagraża ży
ciu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 3. 

§ 2. Jeżeli sprawca. działa nieumyślnie, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 8. 

Art. 139. § 1. Kto sprowadza, w szczególności przez ra
/ żące naruszenie przepisów przeciwpożarowych, bezpośred

nie niebezpieczeństwo pożaru określonego wart. 138 § l, 
podlega karze. pozbawienia wolności od 6 miesię

cy do lat 8. 
§ 2. Jeżeli sprawea działa nieumyślnie, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
Arf. 140. § 1. Kto sprowadza niebezpieczeństwo po

wszechne dla życia lub zdrowia ludzkiego albo dla mienia 
w znacznych rozmiarach: 

1) powodując zagrożenie epidemiologiczne lub szerzenie 
się choroby zakażnej albo zarazy zwierzęcej lub roślin-
nej; , 

2) powodując zanieczyszczenie wody, powietrza lub ziemi; 
, 3) wyrabiając lub ' wprowadzając do obrotu szkodliwe dla 

!Zdrowia środki spożywcze lub inne artykuły powszech
nego użytku lub też nie odpowiadające obowiązującym 
warunkom jakości środki farmaceutyczne; 

4) powodując uszkodzenie lub unieruchomienie urządzeń 

uzyteczndścipublicznej, jako to urządzeń dostarczają
cych wody, światła, ciepła, gazu lub energii albo urzą
dzeń ochronnych w kopalniach lub w zakładach prze
mysłowych; 

5) działając w inny sposób w okoliczl}ości~ch szczególnie 
niebezpieczny~h" ", ".',' ' 

podlega karze pozbawienia wolno·ści odltit 2do 10. 

§ 2. J eże li sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do lat 5. 

Art. 141. W wypadkach określonych wart. 136-140 
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary 'albo 
odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli sprawca własnym dzia
łaniem w całości albo w części odwróci! grożące niebez
pieczeństwo. 

Art. 142. Kto czyni przygotowania do przestępstwa 
określonego ~w art. 136 § 1, wart. 137 § 1, wart. 138 § l~ 
'wart. 139 § 1 lub wart. 140 § 1, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do lat 5. 

Art. 143. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia, 
gromadzi lub przechowuje materiały lub przyrządy wybu
chowe albo inne przedmioty mogące sprowadzić niebezpie
czeństwo powszechne dla życia ' lub zdrowia ludzkiego albo 
dla mienia w znacznych rozmiarach, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 5. 

Art. 144. Kto przeszkadza działaniu mającemu na celu 
zapobieżenie niebezpieczeństwu powszechnemu dla życia lub 
zdrowia ludzkiego lub dla mienia w znacznych rozmiarach 
albo wbrew szczególnemu obowiązkowi nie przedsiębierze 
takiego działania, 

,podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do lat 5. 

Art. 145. § 1. Kto, naruszając, chociażby nieumyślni-e, 
zasady bezpie (: zeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub po
w ie trznym, powoduje nieumyślnie uszkodzenie ciała lub roz
strój zdrowia innej osoby albo poważną s zkodę w mieniu, 

podlega kaI7e pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Jeżeli następstwem naruszenia zasadbezpieczeń

stwa ruchu jest śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki 
rozslrój zdrowia innej osoby, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do lat 8. 

§ 3. Jeżeli sprawca w stanie nietrzeźwości prowadząc 
pojazd mechaniczny dopuszcza się przestępstwa określone-
'go w § 1 lub 2, " 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. 

Art. 146. Kto wbrew szczególnemu obowiązkowi do
puszcza do ruchu pojazd mechaniczny w stanie bezpośred
nio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu albo d.opuszcza 
do prowadze'nia pojazdu mechanicznego przez osobę znaj
dującą się w sŁanie ,nietrzeżwości lub nie mającą wymaga-
nych uprawnień, ' 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

Art. 147. § 1. Kto w stanie nietrzeźwości pełni czyn
ności związane bezpośrednio z zapewnieniem bezpieczeI\-
stwa ruchu pojazdów, , 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto vi stani!,! nietrzeźwo
ści podejm1łje inne niż wymienione w § 1 czynności' zawo
dowe, których pełnienie w takim stanie może narazić na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo życie lub zdrowie ludzkie 
,albo mienie w znacznych rozmiarach. 

R o z d z i a ł XXI. 

" 
Przestępstwa przeciw.ko życiu ł zdrowiu. 

Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka, 
/ , podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 

krótszy od lat 8 albo karze śmierci. 
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§ 2 . . Kto zabija człowieka ' pod wpływemsiInego wzbu

rzenia usprawiedliwionego okolicznościami, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10, 

Art. 149. Matka,. która zabija dziecko w okresie poro
dupod wpływem jego przebiegu, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesi~
ey do lat 5. 

Art. 150. Kto zabijac7łowieka na jego żądanie i pod 
wE.!ywem współczucia dla niego •. 

pod.Iega karze pozbawienia wolności od 6 . mi~się
cy do lat 5. 

Art. 151. Kto namową lub przez udzielenie pomocy do
prowadza człowieka do targnięcia się na własne życie, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do lat 5. 

Art. 152. Kto oieumyślnie powoduje śmierć człowieka, 
podle.ga karze pozbawienia wolności od S miesię

Cy do lat 5. 

Arf. 153. Kto przemocą wywółuje poronienie u kobiety 
, cłęiarnejelbo w inny sposób bez jej zgody przerywa ciążę I 

lub doprowadza ją do tego przemocą; groźbą bezprawnłl albo 
podstępem, 

podlega karze pozbawienia wolności ' od 6 miesię-
cy do lat 8. ' 

Art. 154. § 1. Kto za zgodą kobiety ciężarnej, lecz 
wbrew przepisom ustawy. wykonuje zabieg przerwania ciąży. 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2.. Tej ~amej karze podlega, kto udziela pomocy ko- . 

. biecie ciężarnej w wykonaniu zabiegu przerwania ciąży ... 
wbrew przepisom ustdWy .. 

Art. 155. § 1. Kto: , 
l) pozbawia człowieka wzroku, słuchu, mowy, zdolności 

płodzenia albo 
2} powoduje inne ciężkie kalectwo, ciężką chorobę nieu

leczalną lub długotrwałą, chorobę zazwyczaj 'lagrażają~ 

cą życiu, trwałą chorobę psychiczną, trwałą całkowitą' 
lub znaczną . niezdolność. do pracy w zawodzie albo 
trwałe poważne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała. 

'podlega karze ' pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. -

§ 2. Jeżeli sprawca nieumyślnie powoduje ciężkie 
uszkodzenie ciała lub ciężki rozstrój zdrowia,. . 

podlega karze pozbawie~ia wolno,ści do lat 3. 

Art. ·156. § 1. . Kto powoduje inne niż określone w 
art. 155 . uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia człowieka, 

podlega karze pózbawienia wolności od 6 miesię-
cy do lat. 5. . 

. ~ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 nie spowodował na
ruszenia czynności narządu ciała na czas powyżej siedmiu 
dni, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolnośc>ido lat 3. 
§ 3. Jeżeli sprawca nieumyślnie powoduje uszkodzenie 

ciała lub rozstrój zdrowia, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 2. ogra
niczenia woln0ści albo grzywny. 

§ 4. Sciganie czynu określonego w § 2 oraz czynu okre
ślonego ' w § 3,' jeżeli naruszenie czynności narządu. ciała 
nie trwało dłużej niż siedem dni, odbywa się z oskarżenia 
prywatnego. '. 

Art. 157. § 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w 
art,. 153, 154 § 1 lub w a i".!. 156 § 1 jest śmierć człowieka, 
sprawca 

podlega karze. pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. 

§ 2. Jeżeli następstwem czynu ' określonego wart. 155 
§ 1 jest śmierć człowieka, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 2. 

Art. 158. § 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, 
w ' których " naraża się człowieka. na bezpośrednie . niebezpie
czeństwo ' utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub cięż
. kiego rozstroju zdrowia, 

podlega karze pozbawienia . wolności do lat 3. 
§ 2. Jeżeli następstwem b6jki lub pobicia jest ciężkie 

t1Szkodzenie ciała ' łub cięŻKi rozstrój zdrowia, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię. 
cy do lat 8. , 

§ 3. Jeżeli następstwem bójki lub pobicia jest śmierć 
człowieka. sprawca 

podlega karze - pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od roku. 

Art. 159. Kto, biorąc udział w b6jcę lub pobiciu czło

wieka, używa broni palnej, noża lub innego niebezpieczne-
go narzędzia, . 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię-
cy do lat 5. . 

Art. 160. § 1. Kto n,araża cdowieka na bezp<;lŚTednie 
niebezpieczeństwo utraty życia. ci~żkiego usżkodzenia cia
ła lub ciężkiego rozstroju zdrowia. 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
ł 2. JeźeU sprawca. ma obowią~"E!k troszczenia się o oso

bę narażoną na niebezpieczeństwo, 
podlega karze pożbawienia wolności o.d 6 miesię
cy do lat 5 • 

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 dzia-
ła nieumyślnie, . 

podlega karze pozbawienia wolności do roku,ogra
niczenia wolności albo grzywny~ 

Art. 161. Kto.. nie będąc do tego uprawniony, udziela 
Innej o.soBie środka odurzającego. albo nakłania do zażywa
nia takiego środka, 

podlega karze pozbawie.nia wolności do lat 5. 

Art. 162. § 1. Kto, będąc dotknięty choro.bą wenerycz
ną, naraża inną oso.bę na zarażenie tą chorobą, 

po.dlega karze pozbawienia wolności do lat · 3. 
§ 2. Jeżeli sprawca jest osobą pozostającą z pokrzyw

dzonym w.e wspólnym pożyciu. ściga1ł·ie następuje- na wnio
sek pokrzywdzonego. 

Art. 163. § 1. Kto osobę, względem której ma obowią
zek troszczenia , się. pozostawia w po.łożeniu §rożącym bezJ 

pośrednim niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego usz
kodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, 

podlega karze pozbawienia'" wolności od 6 miesię
cy do lat 5. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega . karze pozbawienia wólności do ·roku,. ogra

· nić.zenia wolności albo grzywny. 

Art. 164. § 1. Kto człowiekowi znajdującemu się w po
łożeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty 
życia, ciężkiego. uszko.dzenia ciała lub ciężkiego rozstro.ju 
zdrowia nie udziela pomocy, mogąc jej ' udzielić bez nara
żenia siebie lub innej oso.by na niebezpieczeństwo utraty 
żyda lub powaznego uszczerbku na zdrowiu, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§2. - Nie podlega karze, kto nie udziela pomocy, do 

której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu, 
albo w warunkach, w których mo,ź}iwa ' jest natychmiasto
wa pomoc ze strony instytucji lub osoby, do tego bardziej 
p.owałanej. 
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R o z d z i a ł XXII. 

Przestępstwa przeciwko wolności. 

Art. 165. § 1. Kto pozbawia człowieka wolności, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię-
cy do lat 5. ' 

§ 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 

czternaście dni lub łączyło się ze szczególnym udręczeniem 
"albo w innych szczególnie ciężkich wypadkach, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. 

Art. 166. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestęp
stwa na jej szkodę lub szkodę najbliższ,ych, jeżeli grożba 

wzbudza ' w zagrożonym uzasadnioną obawę, że będzie speł-
niona; 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

Art. 167. § 1. Kto używa przemocy lub grożby bez
prawnej w celu zmuszenia innej osoby do określonego za
chowania się, 

'podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności , albo grzywny. 

§ 2. Sciganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 
Art. 168. § 1. Kto przemocą, grożbą bezprawną lub 

podstępem doprowadza inną osobę do poddania się czyno
wi nierządnemu lub do wykonania takiego czynu, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucień
stwem albo dopuszcza się zgwałcen'ia działając wspólnie 
z innymi osobami, 

, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 3. 

§ 3, Sciganie następuje na wniosekp<;>krzywdzonego. 

Art. 169. Kto dopuszcza się czynu nierządnego z osobą 
pozbawioną całkowicie lub w znacznym stopniu zdolności 
rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania swym postę

powaniem, 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. , 

Art. 170. § 1. Kto przez nadużycie stosunku zależności 
lub wyzyskanie krytycznego położenia doprowadza inną 
osobę do poddania się czynowi nierządnemu lub do wyko
nania takiego czynu, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do lat 5. 

§ 2. Sciganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Art. 171. § 1. Kto wdziera się do cudzego domu, miesz
kania, lokalu, pomieszczenia albo ogrodz'onej działki gruntu 
związanej z ich używaniem lub służącej za miejsce pobytu 
albo wbrew żądaniu osoby uprawnionej miejsca takiego nie 
opuszcza, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny: 

§ 2! Sciganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. 

Art. 172. § 1. Kto bez uprawnienia otwiera zamknięte 
pismo dla niego nie przeznacir.one albo ukrywa lub niszczy 
cudzą korespondencję, zanim adresat się z nią zapoznał, 
albo przyłącza się do przewodu służącego do podawania 
wiadomości, albo podstępnie uzyskuje nie przeznaczoną dla 
nlego wiadomość nadaną przy użyciu środków telekomu
nikacji, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

§ 2, Tej samej karze podlega, kto tak uzyskaną wia
domość przekaZUje. 

Poz. 94 

§ 3. Sciganie odbywa się z oskarżenia prywatnego, chy
ba że czyn dotyczy korespondencjr lub wiadomości przezna
czonej dla instytucji państwowej lub spolecznej~ 

, 

R o z d z i a ł XXIII. 

Przestępstwa przeciwko . obyczajności. 

Art. 113. § 1. Kto rozpowszechnia pisma, druki, foto
grafie lub inne przedmioty mające charakter pornogra
ficzny, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

§ 2, Tej samej karze podlega, kto w c'elu rozpowszech
nienia ' takie pisma, druki, fotogralie lub przedmioty sporzą~ 
dza, przechowuje, przenosi, przesyła lub przewozi. , 

Art. 174. § ,1. Kto nakłania inną osobę dó uprawiania 
nierządu, 

podlega karze pozbawiehia wolności od roku do 
lat 10. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto , czerpie korzyści ma
jątkowe z cudzego nierządu albo w celu osiągnięcia korzy~ 

,ści majątkowej ułatwia cudzy nierząd. ' 
Art. 175. Kto dopuszcza się obcowania płciowego 

z krewnym w linii prostej, bratem lub siostrą albo 7; oso
bą pozostającą w stosunku przysposobienia, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6miesię
cy do lat 5. ' 

Art. 176. Kto dopuszcza się czynu lUbieżnego względem 
osoby poniżej lat 15, 

podlega karze pozbawienia wolności od r9ku do 
lat 10. 

Art. 177. Kto dopuszcza się czynu nierządnello w obec
ności osoby poniżej lat 15 albo publicznie, 

podlega karze pozbawienia wolności do roku, ' ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

R o z d z i a ł XXIV. 

Przestępstwa przeciwko czci l nietykalności cielesnej. 

Art. 178. § 1. Kto pomawia ' inną osobę, grupę osób lub 
instytucję o takie postępowanie lub właściwości, które mo- , 
gą poniżyć je w opinii publicznej lub narazić na utratę zau
fania po'trzebnego dla danego stanowiska, zawodu ' lub ro-
dzaju działalności, , 

. podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

§ 2. Kto podnosi lub rozgłasza , nieprawdziwy zarzut 
o postępowaniu lub włąściwościach innej osoby, grupy osób 
lub instytucji w celu poniżenia ich "X opinii publicznej lub 
narażenia na utratę zaufania potrzebnego dla danego stano
wiska, zawodu lub rodzaju działalności, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 3. W razi~ skazania za przestępstwo określone w § 1 

lub 2 sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego albo na 
rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża lub na inny cel spo
łeczny wskazany przez sąd nawiązkę w wysokości od 500 
do 5.000 złotych. ' 

§ 4. Sciganie od!?ywa się z oskarżenia prywatnego. 
Art. 179. § 1. Nie ma przestępstwa określonego w 

art. 178 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie jest praw
dziwy albo sprawca działa w przeświadczeniu opartym na 
uzasadnionych podstawach, że zarzut "jest prawdżiwy. 

§ 2. Nie ma przestępstwa- określonego wart. 178 § 1, 
jeżeli: 

1) zarzut uczyniony publicznie jest prawdziwy, - a sprawca 
działa w obronie społecznie uzasadnionego interesu lub 
w przeświadczeniu opartym na uzasadnionych podsta
wach, że takiego interesu broni, albo 
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21 sprawca czyniąc zarzut publicznie działa w przeświad
czimiu opartym na uzasadnionych podstawach, że za
rzut jest prawdziwy i że broni społecznie uzasadnione
go interesu. 
§ 3. Brak przestępstwa wynikający z przyczyn określo

nych w § 1 lub- :2 nie Wyłącza odpowiedzialności sprawcy 
za zniewagę ze względu na formę podniesienia lub rozgło~ 

szenia zarzutu. 

Art. 180. Na wniosek pokrzywdzonego sąd może zarzą.

azić ogłoszenie wyroku skazującego albo orzeczenia, ' wyda
nego na podsta.w ie art. 179 § 2, w zakładzie pracy oskarżo
nego lub pokrzywdzonego, w czasołńśmie lub w inny sto-
sowny sposób. . ' 

Art. 18t. § 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecno
ści albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w 
zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, 

podlega karze pozbawienia wolności do roku, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

§ 2. Jeżeli zniewag.ę wywołało wyzywające zachowanie 
się znieważonego ' albo jeżeli znIeważony odpowiedział na
ruszeniem nietyka1ności cielesnej lub zniewagą wzajemną, 

sąd może ódstąpić od wymierzenia kary. 
§/ 3~ Sciganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. 

Art. 182. § 1. Kto uderza człowieka lu.b w inny sposób 
narusza jego nietykalność cielesną. nie pozostawiając lub 
pozostawiając tylko nieznaczne ślady na ciele, 

podlega karze pozbawienia wolności do roku, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

_, § 2. Jeżeli' czyn . wywołało wyzywające zachowanie się 
pokrzywdzonego albo ' jeżeli pokrzywdzony odpowiedział 
czynem tego samego rodzaju, sąd może odstąpić od wymie
rzenia kary. 

§ 3. Sciganie odbywa się z oskarżenIa prywatnego. 

R o z d z i a ł XXV. 

Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży. 

Art. 183. § 1. Kto zawiera małżeństwo, pomimo że po
zostaje w zwiąZKU małżeńskim, 

. podlega karze pozbawienia wolności od. 6 miesię
cy do lat 5. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto zawiera małżeństwo 
z osobą, która pozostaje w związku małżeńskim. 

Art. 184. § 1. Kto zn~ca się fizycznie lub mo·ralnie nad 
członkiem swojej rodziny lub nad inną os{)bą pozostającą 
w stałym lub przemijającym stosunku zależnośCi od spraw .. 
er albo nad małoletnim lub osobą bezradną, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię

cy do lat 5. 
§ 2~ Jeżeli następstwem czynu jest targnięcie się po

krzYWdzonego na własne życie, sprawca 
. podlegakarz'e pozbawienia wolóośd od roku do 

lat 10. 

:Art. 185. Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu na
pojów alkoholowych, ułatwiając mu iCh spożywanie lub na
kłaniając go d{) spożywania takiCh napojów, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
J\rt~ 186. § t. Kto uporczywie uchyla się od wykonania 

cłllżącego na nim z mocy ustawy obowiązku .łożenia na 
utrzymanie dziecka, rodziców lub innej osoby najbliższej 

i przez to naraża Ją na niemożność zaspokojenia podstawo-
wyc~ potrzeb życiowych, ' . 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
ł 2. Tej samej karze podlega, kto do.puszcza się czynu 

obeślonego w § l względem osoby, co do której obowią
zek łożenia.M ątrzymanie stwierdzono prawomocnym lub 
podlegającym wykomtniu IIm:eczenfern śąd~. 

./ 

/ 

Poz:. g<t 

§ 3. Sciganie następuje na wniosek pokrzywdzonego, 
organu opieki społecznej lub organizacji społecznej. 

Art. 187. § 1. Kto wbrew obowiązkowi troszczenia się 
o osobę poniżej lat 15 albo {) o'sobę nieporadną ze wzglę
du na jej stan psychiczny lub fiZYCZnY osobę_ tę: porzuca, 

podlega ' karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy 
do lat 5. 

§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć oS0'by, {) kto') 
rej mowa w § l. spra,wca ' -

podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. 

:Art. 188. Kto wbrew woJi. osoby powołanej do opieki 
lub nadzoru uprowadza. lub zatrzymuje małoletniego .albo 
osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny hib 
fizyczny, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do lat 5.' 

R o z d z j ił. ł XXVI. 

Przestępstwa przeciwko wyborom. ~ 

Art. 189 ... § 1. Kto przemocą, grożbą bezprawną, pod
stępem lub nadużywając stosunku zależności prz'eszkadza 
w swobodnym wykonywaniu peaw wyborczych lub w wy
konywaniu innej czynności w postępówaniu wyborczym do 
Sejmu lub do rady narodowej albo fałszuje wyniki takiego 
głosowan ra, 

'podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię-
cy do lat 5. . 

§ , 2. Kto, naIuszając przepisy o tajności głosowania w 
wyborach do Sejmu lub rady narodowej, zapoznaje się 
wbrew woli wyborcy z treśdą jego głosu, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
nicz.enia wolności albo grzywny. 

R o z d z i a ł XXVII. 

Przesfępstwa przeciwko prawom pracownika. 

Art. 190. Kto, będąc w zakładzie pracy ódpowiedzialny 
za sprawy związane z zatrudnieniem, złośliwie lub upor
czywie narusza prawa pracownika wynikające ze stosunku 
pracy lub z przepisów o ubezpieczeniuspołe<;znym i przez. 
to naraza pracownika na poważną szkodę, 

,podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
Art. 191. § 1. Kto, będąc w zakładzie pracy odpowie

dzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wy
nikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika 
na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia. ciężkiego 
uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia, 

podlega karze pozbawienia wolności 0d ' 6 miesifi
cy do lat 5. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa 'nieumyślnie, 
podlega karze pozbawienia wolności do łat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

R o z d z i a ł XXVIII. 

Przestępstwa przeciwko wolności sumienia . wyznania. 

~rt. 192. Kto ogranicza obywatela w jego prawach ze 
wżględu na jego bezwyznaniowość lub przynależność wy
znaniową, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat5. 
Art. 193. § 1. Kto publicznie lży, wyszydza lub poniża 

grupę ludności lub poszczególną osobę: Z powodu jei bez-
wyzna·niowości lub przynależności wyznaniowej. ( 

. . podlega karze pozbawienia wolności do lat 3; 
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§ 2. Kto dopuszcza się czynnej napaści na człowieka 

z powodu określonego w § 1, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię

cy do lat 5. 

Art. 194. Kto przy wykonywaniu obrzędów lub innych 
funkcji religijnych nadużywa wolności sumienia i wyznania 
na szkodę interesów Polskiej Rzeczyposp"olitej Ludowej, 

podlega "" karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. 

Art. 1~5. Kloo, wykorzystując cudze wierzenia religijne 
lub cudzą łatwowierność w sprawach wiary, w2.LQwadza w 
błąd inne osoby i powoduje zbiegowisko lub inne zakłóce
nie porządku publicznego, 

podlega karze pozbawienia wolności od "6 miesię
cy do lat 5. 

Art. 196. Kto zmusza Inną osobę do podjęcia czynności 
religijnej lub do udziału w obrzędzie religijnym albo do po
wstrzymania się od takiej czynnoścJ lub obrzędu, 

podlega karie pozbawienia wolności do lat 5. 

Art. 197. § 1. Kto złośliwie przeszkadza pogrzebowi, 
uroczystościom lub obrzędom żałobnym albo znieważa zwło-
ki, prochy ludzkie lub miejsce spoczynku zmarłego, " 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Jeżeli czyn polega na ogr,abieniu zwłok albo gro

bu lub innego miejsca spoczynku zmarłego, sprawca 
" podlega karze pozbawienia wolności od roku _do 

lat .10. 
Art. 198. Kto obraża uczucia religijne innych osób, 

znieważając publicznie przedmiot czci religijnej lub miejsce " 
przeznaczone do publicznego wykonywania obrzędów reli
gijnych, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

R o z d z i a ł XXIX. 

Przestępstwa przeciwko mieniu. 

Art. -199. § 1. Kto zagarnia mienie społeczne, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię

cy do lat ~. 
§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca 

podlega _karze pozbawienia wolności do roku, ogra
'niczenia wolności albo grzywny. 

Art. 200. § L Kto, zarządzając "mieniem społecznym 
albo będąc odpowiedzialny za jego ochronę lub za nadzór 
nad nim w związku z z-ajmowanym stanowisk'iem lub pel
nioną funkcją, zagarnia to mienie, 

podlega karze pozbą,wienia wolności od roku do 
lat 10. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi sąd może zastosować 
nadzwyczajne złagodzenie kary. 

Art. 201. Kto zagarnia mienie społeczne znacznej war-
tości. 

podlega karze 'pozbawienia wolności na- czas nie 
krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia wol
ności. 

Art. 202. § 1. Kto, wyzyskując działalność jednostki 
gospodarki uspołecznionej, ' Vf porozumieniu " z innymi oso
bami zagarnia mienie na szkodę takiej jednostki, nabyw
ców lub dostawców, 

podlega karze pozba"wienia " wolności od roku do 
lat 10. " 

§ 2. Jeżeli sprawca zagarnia mienie~nacznej wartości, 
podlega karze pozbawienia " wolności na czas nie 
krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawięnia wol-
MścL ' " " 

Art. 203. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cu
dze mienie ruchome, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię-
cy do lat 5. ' 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca 
podlega karze pozbawienia wolnośCi do roku, ogra~ 
niczenia wolności albo grzywny. 

§ 3, Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby naj
bliższej-, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Art,- 204. § 1. Kto przywłaszcza sobie cudze mienie ru
chome, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzone mu mienie, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesIę
cy do lat 5. 

§ 3. W wypadku mniejszej wagi sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności do roku, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

§ 4. Jeżeli przywłas~czenie popełniono na szkodę oso
by najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzo
nego. 

Art. 205. § 1. Kto w celu osiągnięcia korzyści mająt
kowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego - rożporzą

dzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowa
dzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do 
należytego pojmowania przedsiębranego działania, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do lat 5. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności do roku, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

§ 3. " Jeżeli oszustwo popełniono na szkodę osoby naj
bliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego. 

Art. 206. Kto, będąc obowiązany do zajmowania się 
sprawami majątkowymi innej osoby, działa w związku z tym-
na szk'odę jej interesów majątkowych, " 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do lat 5. 

Art. 201. Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej 
.osoby, zawiera z nią umowę nakładającą na nią obowiązek 
świadczenia oczywiście niewspółmiernego ze świadczeniem 
wzajemnym, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do lat 5. ' 

Art. 208. Kto kradnie w sposób ,szczególnie zuchwały 
lub z włamaniem, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. 

Art. 209. Kto bezpośrednio po dokonaniu kradzieży uży
wa gwałtu na osobie albo grozi jego natychmiastowym uży
ciem, aby utrzymać się w posiadaniu zabranego mienia, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. 

Art. 210. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia mie
nie, używając lub grożąc natychmiastowym użyciem gwał
tu na "osobie albo doprowadzając człowieka do stanu nie
przytomności lub bezbronności, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 3. 

§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje s ię br'onią palną 
lub inny:n niebezpiecznym narzędziem albo działa " wspól
nie z osobą, która posługuje się taką bronią lub takim na
rzędziem, 

podlega karze pozbawienia wplności na czas nie 
krótszy od lat 5 albo karze śmierci. 
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Art. 2H. Kto w celu osiągmęcla korzyści majątkowej 
groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo gwałtownego za
machu na mienie zmusza inną osobę do rozporządzenia mie
niem, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. 

Art~ 212. § 1. Kto mienie społeczne albo cudze- mienie 
niszczy, uszkadza lub czyni niezdatnym do użytku, 

- podlega karze pozbawienia wolno'ści do lat 5. 
I 2. Jeżeli czyn określony w t_ 1 -został popełniony 

przez podpalenie, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię

cy do lat 8. 
t 3. jeżeli czyn nie dotyczy mienia społecznego, ścI

ganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wnio
sek pokrzywdzonego. 

Art. 213. I -1. . Kto w celu przywłąszczenia dopuszcza 
się wyrębu drzewa w lesie, 

, podleg.!ł odpowiedziahiości jak za kradzież. 

I 2. W razie skazania za wyrąb drzewa: albo za kra
dzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd orzeka na 
~ecz pokrzywdzc;mego nawiązkę w wysokości podwójnej 
wartości drzewa. 

Art. 214. § 1. Kto 'zabiera w celu krótkotrwałego uży
cia, pojazd mechaniczny stanowiący mienie społeczne albo 
cudze mienie, . 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Jeż-eli sprawca następnie porzuca pojazd w stanie 

uszkodzonym lub w takich okolicznościach. że zachodzi nie
_ bezpieczeństwo utraty lub us7.kodzenia pojazdu albo jego czę
-ki lub zawartości. 

podlega -karze pozbawienia wolności do lat 5. 
I 3. JeŻ8li czyn nie dotyczy mienia społecznego. ści

ganie przestępstwa określonego w § 1 następuje na wnio
osek pokrzywdzonego. 

Art. 215. § 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu za
bronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo w celu 
osiltgnięcia korzyści majątkowej tę rzecz przyjmuje lub po
maga do jej ukrycia • 

podlega karze pozbawienia wolności pd 6 miesię
cy do lat 5. 

I 2. Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia przestęp
stwa określonego w § 1 stałe źródło dochodu albo dopuszcza 
sIę tego -p:_zestępstwa w stosunku do mienia społecznego 
znacznej wartości. 

RPdlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
, krótszy od lat 3. 

Art. 216. Kto rzecz. o której na podstawie towarzyszą
cych okoliczności powinien i może przypuszczać. że zosta
ła uzyskana za pomocą czynu zabronio-nego, nabywa lub po
maga do je! zbycia alQo w celu osiągnięcia korzyści ma
J'ltkowej tę rzecz przyjmuje lub poma~a do jej ukrycia. 

podlega karze pozbawienia wdlnoścI do lat 2. ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

Rozdział XXX. 

PrzestępItwa gOBpodarcze~ 

Art. 211. § 1. Kto. pełniąc funkcję W jednostce gospo
darki -uspołecznionej. nfe dopełnia obowiązku lub przekra
Cza - swe uprawnienia w zakresie prawidłowego gospodaro
wanIa 1 przez to dopuszcza chociażby nieumyślnie do znisz
czenIa - mienia albo do jego , nadmiernego lub niewłaściwe
go użycia albo powoduje innlt poważną szkodę w gospodar
ce uspołecznionej. 

Jpodlega karze pozbawienIa wolności od 6 miesię
cy do lat 5. 

§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest wielka szkoda. 
sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 8. 

§ 3. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1 i 2. 
kto bądź w celu przysporzenia gospodarce uspołecznionej 1:0-
rzyści, bądź też w celu przeprowadzenia prac naukowo-ba
dawczych albo eksperymentów technicznych lub ekonomicz
nych działa w granicach ryzyka. które według aktualnego 
stanu wiedzy jest dopuszczalne. w szczególności gdy prawdo
podobieństwokcorzyści poważnie przekracza prawdo'podo
bieństwo mogącej wyniknąć szkody. 

Art. 218. § 1. Kto. nie dopełniając obowiązku lub prze
kraczając uprawnienia w zakresie nadzoru nad mieniem spo
łecznym. jego ochr.qny lub gospodarowania nim._ stwarza 
chociażby nieumyślnie możliwość powstania niedoboru. 'je
żeli istotny niedobór w mieniu nastąpił. 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesi~ 
cy do lat 5. 

§ 2. Jeżeli niedobór został w całości 'wyrównany.sąd 
może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary. 

Art. 219. Kto innej osobie użycza mienia' lub dokumentu 
-w celu ukrycia niedoboru w mieniu społeCznym i wprowa
dzenia przez to w błąd organu kontroli. 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Arf. 220. Kto niszczy; uszkadza lub czyni niezdatnymi . 
do uzytku urządzenia techniczne lub utrudnia -korzystanie 
z nich. powodując przez to istotne zakłóc.enia w produkcji, 
tran:;porcie lub łączności. 

podlega karze pozbawienia wolności na czas ' nie 
krótszy o~ lat 3. 

Art. 221. § 1. Kto, będąc zatrudniony w jednostce go
spodarki uspołecznionej, zbywa osobie nieuprawnionej w 
celu odprzedaży z zyskiem towar nie przeznaczony w tej 
jednostce do bezpośredniej sprzeda±y ' konsumentom, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię-
cy do lat 5. -

\ 

§ 2. Kto, prowadząc przedsiębiorstwo handlu detalicz~ ' 
nego lub będąc w nim zatrudniony. zbywa towar w celu od-
przedaży z zysk'iem. '-. . 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 .• 

§3. Karom przewidzianym w § 1 lub 2 podlega także 
ten, kto zbywa -lub nabywa w celu odprzedaży z zyskiem 
towar. o którym mowa w § 1 lub 2. 

§ 4,; Jeżeli sprawca uczynił sobie z popełnienia prze
stępstw określonych w § 1,' 2 lub 3 stałe źródło dochodu 
albo jeżeli dopuścił si~ przestępstwa w stosunku do mienia' 
znacznej wartości, • -
. podlega karze pozbawienia wolności od roku do 

lat 10. 

Art. 222. Kto. nie mając uprawnień handlowych. gro
madzi w celu odprzedaży z zyskiem towary w ilościach 
oczywiście niewspółmiernych do potrzeb własnych jako kon-
sumenta, - . 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 223. § 1. Kto, będąc zatrudniony w jednostce go
Ipodarki uspołecznionej, sprzedaje. nie mając do tego upraw
nień. zamiast towaru . przeznaczonego do sprzedaży w te,j 
jednostce tOWćł'r własny lub innej osc>by. 

podlega karze pozbawienia wolności Ido lat 3. 
§ 2. Tej samej karze podlega pracownik uspołecznione

go przedsiębiorstwa. który. zamiast świadczenia usług w ~ 
imieniu tego przedsiębiorstwa. korzystając z jego ' urządzeń . 

wykonuje w znacznym zakresie usługi w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowej. 
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§ 3. Jeżeli sprawca uczynilsobie z popełnienia prze
stępstw okrceślonych w § 1 lub 2 stałe źródło dochodu albo 
jeźeli dopuścił się przestępstwa w stosunku do mienia znacz
nej wartości, 

podl-ega karze pQzbawienia wolności od 6 miesię

cy do lat 8. 
Art. 224. § 1. Kto, nie będąc do tego uprawniony, sku- • 

pujew celu odprzedaży z zyskiem towary nabyte VI . kraju 
za obce pieniądze, wpłacone w kraju lub za granicą, "albo 
dokumenty uprawniające 00 otrzymania takiego towaru, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 
§ 2. Tej samej karze podlega, ktć odprzedaje z ·zyskiem . 

towary lub dokumenty określone w § 1. 
Art. 225. §"l. Kto przy sprzedaży towaru· lub świadcze

niu usług oszukuje nabywcę co do ilości, wagi, miary, ga
. tunku, rodzaju lub ceny albo posługuje się nierzetelnym na
rzędziem pomiarowym, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto przy nabyciu pro

duktów rolnych lub hodowlanych oszukuje dostawcę co do 
ilości, wagi, miary, gatunku lub ceny albo posługuje się nie
rzetelnym nar~ędziem pomiarowym. 

Art. 226. W razie skazania za przestępstwo określone 
wart. 221 § 2, 3 lub 4 lub wart. 225 sąd może orzec za
kaz pmwadzenia · działi:llności wytwórczej, przetwórczej, han
dlowej lub usługowej oraz przepadek urządzeń przedsiębior
stwa i towarów stanowiących własność sprawcy. 

R o z d z i a ł XXXI. 

FałłlZowanle pieniędzy, papierów wartościowych, znaków 
urzędowyrl1iuarzędzi pomiarowych. 

/ 

Art. 27:1. § 1. Kto podrabia lub przerabia polski lub 
obcy pieniądz albo dokUment na okaziciela up.rawniający 

. do otrzymani~ sumy pieniężnej lub towarów 'zbywanych za 
wartości dewizowe albo z pieniądza lub takiego dokumentu 
usuwa oznakę umorzenia, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 3 albo karze 25 lat pozbawienia wol
MŚci. 

§ 2. Kto pieni.ądz lub dokument . określony w § 1 pusz
cza w obieg albo go 'w tym celu ·przyjmuje, przochowuje, 
przewoii, przenosi, przesyła .albo "pomaga do jego zbycia 
lub ukrycia, 

podlega · karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. 

§ 3. Kto w celu popełnienia. czynu okre.ślonego w § 1 
lub 2 wchodzi w porozumienie , z innymi osobami albo. spo
nądza, nabywa lub przechowuje śr.odki techniczne, 

podlega ' .karze pozbawienia wo:lności 'Od 6 miesię
q do lat 5. 

Art. 228. Kto puszcza w obieg podrobiony . lub przero
biony pi,eniądz albo dokunientokr·eślo:ny wart. / 227 . §. 1, 
który s.am otrzymał jako prawdziwy, . . 

podlega karze pozbawienia wolnoścI do roku, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

Art. 229. § 1. Kto w celu użycia lub puszczenia w obieg 
podrabia lub przerabia urzędowy znak wartościowy albo ze 
znaku takiego usuwa oznakę ;umorzenia, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto urzędowy znak war

tościowy podrobiony lub prz'erobiony albo z usuniętą ozna
ką umorzenia puszcl:a w obieg, nabywa lub go używa albo 
przechowuje w celu_ puszczenia w obieg. 

Art. 230. Kto w celu użycia w obrocie publicznym po
drabia lub przerabia znak urzędowy, mający stwierdzić upo

I ważnienie, uiszczenie opłaty skarbowej lub wynik badania; 
albo w obrocie publicznym używa przedmiotów opatrzonych 
takimi podrobionymi lub przerobionymi znakami, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat · 3. 
/ 
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Art. 231: Kto podrabia lub przerabia zalegalizowane na

rzędzie pomiarowe albo takie narzędzie w obrocie p\1blicz
nym używa lub przechowuje w celu użycia, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
Art. 232. §' 1. Pieniądze, dokumenty i znaki wartościo

we podrobione lub przerobione alho z usuniętą olnak.ą umo
rzenia oraz podrobione lub przerobione narzędlia pomilHo
we, jak również środki techniczne określone wart. 221 -§ 3 
ulegają przepadkowi, chociażby nie były własnością 

sprawcy. 
§ 2. Podrobione lub przerobione znaki uf'lędow p . okre

ślone wart. 230 należy usunąć, chociażby to miało być po
łączone ze zniszczeniem przedmiotu. 

R ~ z d z i a ł XXXII . 

Przestępstwa pnedwko dz;iałalności 

instytucji państwowych i społecznych. 

Art. 233. Kto dopuszcza się czynnej napaści na funkcjo
nariUSza publicznego albo osobę do pomocy mu przybraną, 
w związku z pelnieniemobow.iąlków służbowych, "-

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię- · 
cy do lat 5. ' 

. Art. 234. § 1. Kto dopuszcza się czynnej napaści na 
lunkcjo!iariusza Milicji Obywatelskiej lub innego organu 
powolanego do ochrony porządku i bezpieczeństwa publicz
nego, w związku z pełnieniem obowiązków . służbowych. 

podlega karzepoz'bawienia wolności od 6 miesię

cy do lat 8. 
§ 2; Kto dopuszcza się czynnej napaści, o której mowa 

w §, l, polegają,cej na spowodowaniu ciężkiego uS7kodzenia 
ciała lub ciężkiego mzstroju zdrowia, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 3. 

Art 235. Kto używa przemocy lub groźby bezprawnej 
w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby 
do pomocy mu przybranej do zaniechania prawnej czynno
ści służb.owe j, 

podlega karze' pozbawienia wolności do lat 3. 

Att. 236. Kto znieważa funkcronariusza publicznego albo 
osobę do pomocy roll przybraną podczas i w związku z :peł-
nieniem obowiązków służbowych, . 

podlega karze pozbawienia . wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

Art. 237. Kt,o z~ieważa organ państwowy ·lub organi
zację polityczną, związek zawodowy, stowarzyszenie wyż

szejużyteczności publicznej lub inną organizację społeczną 

o znaczeniu ogólnopaństwowym w miejscu ich zajęć albo 
publicznie, 

podlega karze pozbawienIa: wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albe grzywny. 

Art. 238., Kto, powołu~ąc się na rzekomo pełnioną funk
{:ję publiczną· albo wyzyskując błędne przeświadczenie 
o tym innej osoby, wykonuje czynność zwiążaną z tą funk-
cją, 

podlega karze pozbawienia wolności do lal 2, ogra
niczeu'ia wolności albo grzywny. 

Art. 239. § 1. Kto w zwiążku z pełnieniem funkcji pu
blicznej przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo ich 
obietnicę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię-

cy do lat 5. , 
§ 2. Kto, pełniąc funkcję publiczną, uzal eżnia czynność 

służbową od otrzymania korzyści lub takiej korzyści zącla, 
-podlega karze pOlba wlenia wolnoŚci od roku do 
lat 10. ! 

/ 
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§ 3. Karze przewidzianej w § 2 podlega także ten, kto 
pełniąc funkcję publiczną przyjmuje korzyść lub jej obietni
cę za czynność stanowiącą ' naruszenie przepisu prawa. 

_ Art. 240. Kto dopuszcza się przestępstwa ókreślonego 
w art. 239: 
1) pełniąc funkcję związaną ze szczególną odpowiedzialno

ścią albo 
2) przyjmując korzyść majątkową w wielkich rozmiarach , 

lub jej obietniCę. 
podiega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 3. 

Art. 241. § 1. Kto w wypadku określonym wart. 239 
§ lub 2 udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej 
lub osobistej, 

podlega karze pozbawie!lia wolności od 6miesię
cy do lat 5. 

§ 2. W wypadku mniejszej wagi sprawca 
podlega karzQ pozbawienia wolności do roku, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

§ 3. W wypadku określonym wart. 239 § 3 lub w 
art. 240 pkt l udzIelający korzyści lub jej obietnicy 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat to. . 

§ 4. W wypadku określonym wart. 240 pkt 2 udzie- . 
łający korzyści lub jej obietnicy 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie 
krótszy od lat 3. 

Art. 242. Podżegacz i pomocnik do przestępstw okre
ślonych wart. 239 podlegają karom przewidzianym dla 
udzielającego korzyści majątkowej lub osobistej albo jej 
obietnicy . 

Art. 243. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w 
art. 239-242 zawiadomił organ powołany do śdgania o fak
cie przestępstwa i okolicznościach jego popełnienia, zanim 
organ ten o nich się dowiedział, sąd może za.s.tosow~ć. nad
zwyczajne złagodzenie kary, a nawet OdstąplC od Jej wy
mierzenia. 

Art. 244 . . Kto. powołując się na wpływy w instytucji 
państwowej lub społecznej albo wywołując p:zekon.ani~ i~
nej osoby lub utwierdzając ją w przekonanIU o lstme~lU , 
takich wpływów. podejmuje się pośrednictwa w załah~le
niu sprawy w zamian za ' korzyść majątkową lub ' OSOblstą 
albo za jej obietnicę, 

" podlega karze pozbawienia .. wolności od roku do 
lat 10. 

Art.· 245. Kto w celu osiągnięcia korzyści majątkowej 
udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny na szkodę , wła
ściciela mienia albo osoby lub instytucji, ' na rzecz której 
przetarg jest dokonyw.any, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 246. §1. Funkcj[.lllariusz publiczny, który, prze
kraczając swe uprawnienia ' lub nie dopełniając obowiązku, 
działa na szkodę dobra społecznego lub jednostki, 

pOdiega karze pozbawienia wolności od 6 miesię-
cy do lat 5. .' 

§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu w celu osiąg
nięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. . . 

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się nieumyślnie czynu 
określonego w § l, wyrządzając poważną szkodę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny. . 

§ 4. Przepisów § 1-3 nie stosuje się, gdy czyn wyczer
puje znamiona innego przestępstwa albo gdy przekroczenie 
uprawnień lub niedopełnienie obowiązku 'należy do jego 
znamion. 

R o z d z i a ł XXXIII. 

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości. 

Art. 247. § 1. Kto, składając zeznanie mające służyć 

za dowód w postępowaniu sądo·wym lub w innym postępo- . 
waniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje. niepraw
dę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 
§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmu

jący zeznanie, działając w zakresie swych uprawnień, uprze
dził zeznającego o - odpowiedzialności karnej za fałszywe 
zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

§ 3. Nie podlega karze, kto, nIe wiedząc o prawie od
mowy zeznania lub odpowiedzi na pytania, składa fałszywe 
zeznanie z obawy przed odpowiedzialn.ością karną grożąc:ą 
jemu samemu lub jego najbliższym. 

§ 4. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie 

kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia, jeżeli: . 
l) fałszywe zeznanie dotyczy okoliczności nie mogących 

mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy albo 
2) sprawca sprostuje fałszywe zeznanie, zanim nastąpi, 

chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy. 
Art. 248. Kto przed organem powołanym do ścigania 

fał.szywie oskarża inną osobę o popełnienie przestępstwa. 
wykroczenia lub przewinienia dyscyplinarnego, . 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do lat, 5. 

Art. 249. Kto przez tworzenie fałszywych dowodów lub 
inne podstępne zabiegi kieruje przeciwko określonej oso
bie ściganie o przestępstwo, wykroczenie lub przewinienie 
dyscyplinarne albo w toku postępowania zabiegi takie przed-
się bierze. ' . / 

podlega . karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do lat 5. 

Art. 250. § 1. Kto zataja dowody niewinności ~soby 
podejrzanej o popełnienie przestępstwa, wykroczenia lub 
przewinienia dysoyplinarnego, 

_ podlegil karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Nie podlega karze, kto zataja dowody niewinności 

z obttwy przed odpowiedzialnością karną gróżącą jemu sa
memu lub jego najbliższym. 

Art. 251. Kto zawiadamia o przestępstwie organ powo
~any do ścigania wiedząc, że przestępstwa nie popełniono, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny; 

Art. 252. § 1. Kto utrudnia . lub udaremnia postępowanie 
karne, pomagąjąc sprawcy przestępstwa uniknąc odpowie
dzialności karnej, w szczególności 'kto sprawcę ukrywa, za
ciera ślady przestępstwa albo odbywa za skazanego karę, 

podlega karze pozbawienia woln<;>ści do lat 5. 
§ 2. Nie podlega karze sprawca, który ubywa osobę 

najbliższą. 
§ 3. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie 

kary, a nawet odstą.pić od jel wymierzenia, jeżeli sprawca 
udzielił pomocy ' osobie najbliższej albo działał z obawy 
przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub -
jego najbliższym. 

Art. 253. Kto używa przemocy lub grożby bezprawnej , 
w celu wywarcia wpływu na czyn~ości świadka, biegłego 
lub tłumacza albo w związku z tymi czynnościami dopuszcza 
się na nich czynnej napaści, 

pOdlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do la~ 5. 

Art. 254. § 1. Kto, mając wiarogodną wiadomość.o prze
stępstwie określonym wart. 122-124, 12~128 lub 148, nie 
zawiadamia niezwłocznIe organu powołanego do ścigania 
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o fakcie przestępstwa okolicznościach jego popełnienia 
oraz o miejscu, w którym sprawca przestępstwa przebywał

lub przebywa, 
- podlega . karze pozbawieniawojności od - 6 miesię~ 

cy do lat 5. 

§ 2. Nie podlega karze, kto zaniechał zawiadomienia, 
mając dostateczną podsta wę do przypuszczenia, że organ 
powołany do ścigania wie o fakcie przestępstwa · i okolicz
nościach wymienionych w § 1, albo z obawy przed odpowie
dzialnością karną grożącą jem,u samemu lub. )ego najbliż
~zym. 

Art. 255. § 1.. Kto przed rozprawą główną ,rozpowszech
nia publicznie bez zezwolenia , wiadomości z postępowania 

. przygotowawczego, . 
poc!lega karze pozbawienia wolności do roku, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia pu
blicznie wiadomości z rozprawy sądowej prowadzonej z wy
łączeniem jawności. 

Art. 256. § 1. . Kto uwalnia się sa~, będąc pozbawiony 
wolności albo umieszczony w ośrodku przystosowania spo
łecznego na podstawie orzeCzenia sądu lub prawnego na
kazuwydanego przez inny organ państwowy, 

podlega karze pozbawienia. wolności do roku. 
§ 2. Jeżeli sprawca działa w porozumieniu z innymi 

osobami albo używa przemocy1\lb grozi jej użyciem, albo 
'. uszkadza miejsce zamknięcia, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do lat 5. 

Art. 257. § 1. Kto osobę pozbawioną wolności albo 
umieszcżoną W ośr'oaku przystosowania społecznego na pod
stawie orzeczenia sądu lub prawnego nakazu wydanego 
przez inny organ panstwowy uwalnia albo ułatwia jej 
ucieczkę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do lat 5. 

§. 2, Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

Art. 2'58. Kto w celu udaremnienia wykonania orzecze
nia sądu łub' inneg·o organu państwowego usuwa; ukrywa, 
zbywa luh obciąża albo uszkadza mienie zajęte lub za gro
tone zajęciem, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

~ Art. 259. Kto nie sto,suje się do orzeczonego przez sąd 
zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, pro
wadzenia działalności lub · prowadzenia pojazdów mecha
nicznych albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu 
orzeczenia w sposób w nim przewidziany, 

podlega karze pozbawienia wolności do roku, ogra
niczenia wolności albo grzywny. ' 

R oz <i zi a ł xxxry .. 

PrzestępstWiJ. naruszen'iii ' t,ajeID:nicy p~ństwowej ' l sll.iżbQwej. 

Art. 260. § 1. Kto ujawnia wiadomość stanowiącą ta-
jemnicę państwow:ą, -' " . . , 

podlega karle pozbawienia 'Wolności dd 6 miesię
cydo 1at :5: ' :' 

§ 2. Jeżeli wiadomość stan'owf tajemnicę ' ze *żględu 
na obronność lub bezpiecteiistwo Polskiej Rzec1:ypospolitej 
Ludowej, sprawca . ,. 

podlega' karze pozbawienia wolnośCi od roku do' 
lat ' ID; 

--~~----~-------

§ 3. Kto nieumyślnie ujawnia wiadomość określonq . W 
§ lub 2, z którą zapoznał się w związku ze swą funkcją 
w instytucji państwowej lub społecznej, 

podlega karze pozbawienia wolności do lal. 3. 

Art. 261. Kto osohi~ działającej w imieniu lub na rzecz 
zagranicznej instytucji ' lub zagranicznego przedsiębiorstwa 
ujawnia wiadomość : stanowiącą tajemnicę pańsIwową, 

podlega kane pozbawienia wolności -na czas nie 
krótszy od lat 3. 

Art. 262. § 1. KLo nieumyślnie dopuszcza do ulraty lub 
zagubienia powierzonego mu dokumentu lub innego przed
miotu zawierającego tajemnicę państwową, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 . 
§ 2 .. Jeżeli dokume{lt lub przedmiot stanowi ta~jemnicę 

ze względu na obronność lub bezpieczeństwo Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej, sprawca 

podleg'a karze pozbawienia wolności do lat 5. 

Art. 263. Kto na rusza zarządzenie wydane dla ochrony 
tajemnicy państwowej, sprowadzając niebezpieczeństwo jej 
uj'awnienia, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

Art. 264. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inny pra
cownik instytucji państwowej lub społecznej, który ujaw
nia wiadomość stanowiącą tajemnicę służbową, 

podlE.'ga karze pozbawienia wolnośoido lat 3. 
§ 2. Jeżeli sprawca pr4eka'zuje wiadomość określoną w 

§ '1 poza granice kraju, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 IJlj&l~ię
cy do lat 5. 

R o z d z-i a ł XXXV. 

Przestępstwa przeciwko dokumelltom. 

Art.-265.§1. Kto w celu użycia za autentyczny POdra
bia lub przerabia dokument albo takiego dokumentu jako 
autentycznego używa, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię- · 
ey do lat S. -

§ 2. W !-'lYpadku mniejszej wagi sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności do roku, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa okre
ślonego w § 1 w ten sposób, ze podrabia, przerabia , lub 'na
bywa druk · urzędowy, pieczęć, stempel lub inne narzędzie. 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra-
niczenia wolności albo grzywny. \ 

Art. 266. § 1. Funkcjonariusz publiczny lub inna oso
ba upoważniona do wystawienia dokumentu, która poświad· 
cza w nim nieprawdę co ,do okoliczności mającej znaczenie 
prawne, 

podlega karze pozbawienia wolności- od6 miesię-
cy do:Ial 5. ' 

• • _, ',o 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto t!1kiego dokumentu 
używa. / 

§ 3. W wypadku mniejszej wagL spr.ąwcaczynu określo-
nego w § 1 lub 2 . . ..... . 

podlega karze pozbawienia wolności : do roku, ogra-
niczenia wolności albo grzyw:ny. . . 

§ 4.. Jeżeli sprawca dopuszcza ' ' się _ czy~u określon ego 
- W. § 1 w celu osiągnięcia korzyści mająt}cowej lub osobistej, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. 

Art. 267. Kto wyludza poświadczenie nieprawdy przez 
podstępne wprowadzenie w błąd funkcjonariusza publiczne-
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go lub innej osoby upowaźnionej do wystawienia dokumentu 
albo kto używa uzyskanego w ten sposób poświadczenia, 

podle!1a karze pozbawienia wolności do lat 2,ogra-
niczenia wolności albo grzywny. r-

Art. 268. Kto niszczy, uszkadza, ukrywa lub 'usuwa do
kU!Jlent, którym nie ma"prawa wyłącznie rozporźądzać, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
Art. 269. Kto znaki graniczne niszczy, uszkadza, u,su

wa, przesuwa lub czyni niewidocznY!Jli albo fałszywie wy
stawia, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

R o z d z i a ł XXXVI. 

Przestępstwa przeciwko porządkowi pUblicznemu, 

Art. 270. § 1. Kto , publicznie lży, wyszydza lub poni
ża Naród Polski, Polską Rzeczpospolitą Ludową, jej ustrój 
lub naczelne organy, 

podlega karze pozbawienia wolności od6 miesię
cy do lat 8. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto publicznie pochwala 
faszyzm lub jakąkolwiek jego odmianę. 

Art. 271. § 1. Kto rozpowszechnia fałszywe wiadomo
ści. jeżeli to może wyrządzić poważną szkodę interesom 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się przestępstwa, o któ

rym mowa w § l, za granicą albo przekazuje wiadomości 
określone w § 1 obcemu ośrodkowi prowadzącemu działill

DOŚĆ przeciwko interesom politycznym Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię-
cy do lat S. ' 

Art. 272. Kto publicznie nawołuje do waśni na tle róż
nic narodowościowych, etnicznych, rasowych lub wyznanio
wych albo takie waśnie publicznie pochwala, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy do lat S. 

Art. 273. § 1. Kto dopuszcza się czynu okr,eślonego w 
art. 270-272, używając druku lub innego środka masowej 
informacji, . 

podlega karze pozbawienia wolności od , roku do 
lat 10. ' 

§ 2. Kto w celu rozpowszechnienia' sporządza, przecho
wuje, przewozi, przenosi lub przesyła pismo, druk ' lub inny 
przedmiot zawierający treść określoną wart. 270-272, . 

podlega karze pozbawieąja wolności od 6 miesię
cy do lat 'S. 

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 
lub 2 sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przed
miotów, które służyły lub były przeznaCzone do popełnienia 
przestępstwa, chociażby nie były własnością sprawcy. 

Art. 274. § 1. Kto publicznie l±y, wyszydza lub poniża 
grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przy
należności narodowościowej, etnicznej lub rasowej" ' 

podlega karze pozbawienia wolnośCi do lat 3. 
§ 2. Kto dopuszcza się czynnej napaści na człowieka 

I powodu określonego w § 1, 
podlega karze pozbawienia wolnośCi od 6 miesię
cy do lat S. 

Art. 275. § 1. Kto bierze udział w zbiegowisku publicz
nym, którego ucz~stnicy wspólnymi silami dopuszczają się 
gwałtownego zamachu na osobę lub mienie, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cy <;lo lat 5. 

§ 2. Jeżeli następstwem gwałtownego zamachu jest 
śmierć, ciężkie uszkod~enie ciała lub ciężki rozstrój zdro

{ wia albo szkoda w mieniu w znacznych rozmiarach, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat 10. 

Art. 276. § 1. Kto bierze udział w związku mającym 
na celu -przestępstwo, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 iniesię~ 
cy do lat S~ 

§ 2~ Jeżeli związek ma charakter zbrojny, sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności ,od roku d,o 
lat 8. ~ . . ( 

§ 3. Kto związek określony w § 1 lub 2 zakłada lUb 
iIlim kieruje, -

podlega karze pozbawienia ,wolności od, lat 2 do 1'0. 

Art. 277. § 1. Nie podlega karze za przestępstwo okre
ślone wart. 276 § 1 i 2, kto dobrowolnie odstąpił od udzia
łu w związku i ujawnił przed organem powołanym do ści
gania przestępstw znane sprawcy okoliczności dotyczące 

związku, umożliWiając zapobieżenie dokonaniu zamierzonego 
przestępstwa przez pozostałych uczestników ~wiązku. 

§ 2. Sąd moźe zastosować nadzwyczajne złagodzenie 

kary wobec sprawcy przestępstwa określonego wart. 276, 
który dobrowolnie odstąpił od udziału w związku i starał 
się zapobiec dokonaniu zamierzonego przestępstwa przez 
pozostałych uczestników związku. . 

Art. 278. § 1. Kto bierze udział w związku, którego 
istnienie, ustrój lub cel ma pozostać tajemnicą wobec orga-
nów państwowych, , 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Kto związek taki zi,ikłada . lub nim kieruje, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6miesię~ 
cy do lat 5. 

§ 3. Kto pełni ' czynności kierownicze w związku, któ
ry rozwiązano~ lub któremu odmówiono zalegaJizowania, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię
cydo lat S. 

§ 4. Nie podlega karze za przestępstwo okreśfone ' w § 1, 
kto dobrowolnie odstąpił od udziału w związku.; 

Art. 279. Kto urządza zebranie mające na celu przestęp~ , 
stwo albo takim zebraniem kieruje, 

podlega karze pozbawienia wolności od fi miesię
cy do lat 5. 

Art. 280. § 1. Kto publicznie nawołuje do popełnienia 
pr~estępstwa lub je pochwala, ' ' 

podlega karze pozbawienia 'wolności do lat 5. 
§ 2. Jeżeli czyn określpny w § 1 dotycz)" zbrodni, 

.sprawca 
podlega karze pozbawienia wolności od roku do 

, lat 10. 

Art. 281. Kt-o w celu rozpowszechnienia sporządza, prze
chowuje, przewozi, przenpsi lub przesyła pismo, druk lub 
inny przedmiot zawierający treść określoną w ' &rt. 280, 

podlega karze pozbawienia wolności do .lat 'S. 
1\rl-. 282. Kt!? publicznie naWołuj,e do ni~posłuszeństwa 

lub przeciwdziałania ustawie lub prawnemu roiporządzeniu. 
organu państwowego, 

podlega karze pozbawienia wolnośc'i do lat 2, ogra
. niczenia wolności albo grzywny. 

~rt. 283. § 1. Kto na terytorhlm Polskiej Rzeczypospo
litej Ludowej dopuszcza się czynnej napaści na osobęzaj
mującll. naczelne stanowisko , w ,obcym państwie, na uwie
rzytelnionego w Polskiej -~Rzeczypospolitej. . Ludowe] szefa 
przedstawicielstwa dyplomatycznego obcego państwa lub na 
osobę korzystającą ,' z podob!!ej , ochrolł~. na mocy' ustaw, 

r,o. , " 
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'. liiIiów lub powszechnie ·ustalonych zwyczajów międzynaro~ 
' dowych, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku, do 
lat 10. 

§ 2. Kto na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej dopuszcza się czynnej napaści na osobę należącą do 

",.personelu dyplomatyq:ne~ ' prze~stawicielstw.a .obcegop~
, stwa albo na konsula obcego panstwa w zWIązku zpełme-

t1iem przez niego obowiązków ' służbowych, , 
. . podlega karze , pozbawienia wolności . od 6 miesię~ 

cy do lal 5. . 
§3~ Kto na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej Ludo

,. , węj znieważa .osobę wymienioną w § 1 lub 2, . 
podlega karze pozbawienia wolności 'do lal 3. 

Art. 284. § 1. Kto znieważa, uszkadza lub usuwa wy
stawione publicznie godło, sztandar, chorągiew, flagę, ban
derę, . inny znak państwowy polski lub państwa ·.sprzymie
rzonego .elbo symbol międzynarodowego ruchu robotniczego, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2; Kto znieważa pomnik lub inne dzieło wystawione 

publicznie w celu upamiętnienia zdarzenia historycznego 
lub uczczenia osoby, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności albo grzywny. 

Art. 285. Kto na terytorium Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej znieważa, uszkadza ' lub usuwa godło, chorągiew, 
flagę lub banderę państwa obcęgo, wystawione .publicznie 
przez jego przedstawicielstwo lub na zarządzenie polskiego 
orgariu państwoweg·o, ' 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 2, ogra
niczenia wolności. albo grzywny. 

Art. 286. Kto bez wymaganego zezwolenia posiada lub 
wyrabia br·oń palną lub amunicję, . 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

Art. 287. Kto bez wymaganego zezwolenia wyrabia lub 
posfada radi<YWY aparat .nadawczy, 

podlega karze . pozbawienia wolności do lat 3. 
Art. 288. § 1. Kto bez wymaganego zezwolenia prze

kracza granicę Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, 
podle.ga karż'epozbawienia wolności do lat 5, 

§ 2~ W wypadku mniejszej wagi sprawca 
podlega k,arze pozbawienia wolności do roku, ogra
niczenia 'wolności albo grżywny. ' . , 

CZĘSC WOJSKOWA 

R o 'l. d z-i a ł XXXVII. 

Prżepisy ogólne dotyczą~e żołnierzy. 

J\rt. 289. § 1. Przepisy części, ogólnej i szczególnej te
go kodeksu stosuje się do żołnierzy, jeżeli część wojskowa 
lnie źawiera przepisów odmiennych. . ' 

... § 2. Zołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę woj~ 
$kową. 

; Art. 290. § 1. Nie popełnIa przestępstwa żołnierz, ktp
rcy dopuszcza się qynu zabronionego, będącego wykonaniem 

. 0' rozkazu, chyba że wiedział albo co najmniej godził się na 
(to, . iż . wykonując rozkaz popełnia przestępstwo. 

§ 2. W wypadku określonym w § 1 ten, kto wydał roz
~az, ' odpowiada za sprawstwo. 

'#, § 3. Rozkazem jest polecenie ' określonego działania lub 
zaniechania wydane służbowo żołnierzowi przez prżełożone-
go lub uprawnionego żołnierza starszego stopniem. . 

Art. 291. § 1. Nie popełnia przestępstwa żołnierz; gdy; 
, . '!# wyp,adku niep'osłuszeńslwa lub op'oru stosuje środki nie-

zbędne do wymuszenia posłuchu dla rozkazu, do którego 
wydania był uprawniony, a w sytuacji bojowej nawet uży
wa broni przeciwko żołnierzowi, który odmawia posłuszeń
stwa, ' porzuca ' broń lub samowolnie opuszcza stanowisko, 
jeżeli okoliczności wymagają ' natychmiastowego ' przeciw
działania, a inne środki nie są ~ystarczające., · 

§ 2. W ra;?:ie przekrocIlenia ' granic ostatecznej potrze
by sąd może zastosować nadzwyczajne zIagodzeni~ kary. 

. Art. 292. § 1. Do ŻOłnierzy nie stosuje się przepisów 
art. 27§ 2, art. 33-35, art. 88 oraz ograniczenia przewidzil.l
nego wart. 116. 

§ 2. Przepisy dotyczące młodocianych stosuje się ,do 
żołnierza, który w ,chwili czynu nie ukończył lat 18; a w 
chwili orzekania lat 21. . 

§ 3. Warunkowego umorzenia postępowania nie stosu;; 
je się względem żołnierza, jeżeli przestępstwo zagrożone 
jest karą, której dolna granica jest wyższa niż 3 miesiące 
Ipozbawienia wo'lności, z wyjątkiem przestępstwa określone
go wart.. 246 § 1. 

§ 4. Stosując ' warunkowe umorzenie postępowania do 
żołnierza, można również zwrócić się do właściwego dowód-
9Y o wymierzenie kary przewidzianej w wojskowych prze-
y isach dyscyplinarnych. . ' 

§ 5. W wypadku przewidzianym wart. 9 § ,3 sąd może 
zamiast oTZekania środków wychowawczych lub popraw
czych, o których mowa w tym przepisie, przekazać sprawq 
właściwemu dowódcy w celu wymierzenia kary przewidzia
nej w wojsko\\,ych przepisach dyscyplinarnych. 

Art. 293, § 1. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone ~karą 
pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat, a wymie
rzona za nie kara nie byłaby surowsza niż 2 lata poz·bawie
nia wolności, I sąd może w stosunku do żołnierza lub osobYi 
powołanej do pełnienia służby wojskowej orzec karę zasad
-niczą aresztu wójskowego. 

§ 2. Kara aresztu wojskowego trwa najmniej 3 miesią .. 
.ce, najwyżej 2 lata i wymierza się ją w latach i miesiącach. 

§ 3 . . Karę aresztu wojskowego odbywa się w przezna
czonym do tego zakładzie karnymi w czasie ojbywania ka
ry skazany podlega szkoleniu wojskowemu i ma obowią
zek pracy lub nauki oraz przestrzegania porządku w za
kładzie. 

§ 4~ Poza tym, ilekroć przepisy części pgólnej tego ko
deksu posługują się terminem kara pozbawienia wolnoścI. 
należy rozlłmieć przez to również karę aresztu wojskowego~ 

Art. 294. § 1. Uznając, że kara aresztu wojskowego 
w razie jej orzeczenia nie przekraczałaby 6 miesięcy, sąd 

·może w stosunku do ofice~a, chorążego, jak również każ·. 

dego żołnierza służby zawodowej, okresowej lub nadtermi
nowej orzec karę ograniczenia wolności. 

§ 2. Kara ograniczenia wolności trwa najmniej' mie. 
siąc, najwyżej roki poniżej roku wymierza się ją w miesili· 
cach. . . . 

§ 3. W czasie odbywania kary ograniczenia w~lnoścl 
' skazany: ' ' 

1) jest obowiązany do pozostawania w określonym miej .. 
scu w czasie od zakończenia zajęć służbowych dó cap
strzyku przez 2 dni w tygodniu, a . nadto w czasie od 

, pobudki do capstrzyku w każdy dzień uznany' za wol
ny od pracYi 

2) . jest pozbawiony prawa sprawowania funkcji w orga- ' 
nizacjach społecznych działających w wojsku i 

3) nie może być mianowany na wyższy stopień wojsko
wy ani wyznaczony na wyższe stanowisko służboweJ. 

4) nie moż~ otrzymać urlopu wypoczynkowego. 
§ 4. Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd 

może: 
1) orzec potrącenie od 10 do 25010 uposażenia na rzecz 

Skarbu Państwa albo na cel społeczny . wskazany przez 
sąd; 

/ 

. " 
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2) zobowiązać skazanego do naprawienia w ,całości albo czas powyżej dwóch dni kalendarzowych l~b , prze( , taki 
w części szkody wyrządzonej prżestępstwemi czas samowolnie poza ńirni ,pozostaje, 

:'10\" 

3) zobowiązać skazanego do przeproszenia pokrzywdzo~ · . podlega karze "pozb'awienia wolności do lat 2. :-," ", 
nego. " §2. Tej sarnęj karze podlega żołnierz, który, samowol~ , 

, Art. 295. Kar~mi dodatk.owymi stosowanymi do żołnie~ nie opuszcza swoją jednostkę albo wyznaczone miejsce prze
rzy , są, oprócz kar wymienionych w ,ut. , 38" równieżdegra~ bywal}ia na czas poniżej dwóch dni kalendarzowych ' lub 
dacja i obniżenie stopnia wojskowego. ' przez taki cias samowoióie poza nimi pozostaje, będąc po..; , ;.. I 

• Art. 296. § 1. ; D'egradacja ob~JmUje utratę' posiadaneg'ó przednio skazimy za , samowolne ()ddalenie się lub ' też będąc " 
stopnia wojskowego ' i powrót do sto.pnia sze'regowca. w · okresie ostatnich,- 6 miesięcy ukarany za taki czyn dy~ 

scyplinarnie aresztem. ' , '- J ~ 
§ 2. Sąd może orzec degradację ' w' 1'azie skazania żoł~ 

§ 3. Zołnierż, ,który ~amowolnje opuszcza swoją jed~ 
' nierza za zbrodnię lub występek umyślny, jeżeli przema~ 'llostkę ' albo wyznaczone miejsce 'przebywania na czaS po~ , " , 
wiają za tym 'cl;ią.takter i okoliqności czynu. ' ' 

, A.rt. '297. § 1. Obniżenie sto, pnia w. oJ'skowego opeJ·mu'je. wyżej"-cztetnastu dni kalenQąrzowyc,h 'lub przez taki czas sa~ '; ,:. 
~ mowo.!nie ,poza- nimi pozostaje, ~ -

utratę posiadari~gostopnia i powr6( do stopnia bezpośred~ pądlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię~ 
, nio niższego ' w obrębie korpusu oficerów, chorążych albo , cy do lat 5. ' . _ ,, ' '.... '-, ' 
,póÓoficerow: . ' . . _ . , " §4. Zołńierz, który ' :dopuszcza ' się czynu o}t;~ślon'~~o >j,· 

§ 2. Sąd może orzec obniżenie stQpnia wojskowego w w §3 zabierając broń, ' ' 
razie skazania za Występek, jeżeli przemawiają ta tym cha~podlega karze pozba.!\rienia wolności od roku do 
rakter i ' okoliczności czynu: lat 8. . 

Art. 298. Stosując do żołnierza przepis art. ' 55, sąd może § 5. Sdganie przestępstw określonych w § 1 l 2 nastę-" 
p .oprzestać także ba · orzeczeniu kary degradacji albo ' obnl- puje na wniosek dowódcy"]edndstk-L · . ' ... 
że.nią. stopnia wojskowego. , . ,\ § 6. Przepisów § 1-,4 nie stosuje , się do oficerów lcho~ ' 

Art. 299. § ~.W razie skaza,nia z,a zbiegające ,~ię prze- Irążych iłnj do żołnierzys.łużQy. zaWatlowej, oktesoweji nad-' 
stępstwa na kani pożbawienia praw publicznych- i naliarę terminowej. ' , ', . .. - . ' " 
degradacji lub obniżenia ' stopnia wojskowego, sąd orzeka Art. 304.§ 1. 'Zołn.Ierz, ' który w celu trwałego' uchyle~ 
prży karze łącznej tylko pozbawienie praw publicznych. nia się od służby wojskowej opuszcza swoją jednostkę albo 

. § '2: W razie skazaili'a :za zbiegające się przestępstwa wyznaczone miejsce przebywanIa lub w takim - celu ,poza- /, 
na karę degradacji i kar·ę opniżenia stopnia wojskoweg'o, nimi pozostaje, ~ 
sąd orzeka przy karze łącznej tylko degradację. · podlega karze pozbawienia wolności od hit 2 do ,10; ' " , 
, ' Aą agO. § 1. ' Nakładając na żołnierza obowiązki prze'~ § 2. , Jeżeli sprawca dopuszCza się dezer,cji, zabierając-- '. 

widziane 'wart. 28 .. § 2 lub w ąrt. 75 , § .2, uwzględnia , się broirlub wspólnie z innym żołnierzem; ' . -, 
, warunki służby wojskowej; , . podlega karzepo,~bawienia . wolności na" C2:a.snie/ " 

, § 2. p'or~czenia,o którym mowa w · art. 76 , §' 1, może krótszy od lat 3:, . , ' . 
:!J,dzie1ić rÓW~ie..ż kolektyw;" żołnferskl. ·' " '... " ,~ 3. Karzeprze'Wldzianej w § 2 podleya żołnierz, który ', 

§ 3. Stosując do żołnierza pr.zepis atl: 76§ '2, sąd od~ dopuszcza siędezerc'ji z zamiarem ' ucieczki za .· gl'anicę lub . ' 
daje go pod dozór przełożO'Ilego. ' który może powierzyć ' wy~ urzeczywistnia taki ' zamiar w ,ą,asie : trwania · dezercji -albo': 
konywanfe ' c:iynhości dozoru kolektywowi żołnierskiemu'; ' , przebywając zagranicą uchyla się ód powrotu do kraju. ' 

Art. 301. r 1. Sąd może otlroCllYć żot'nierzowi służby . Art. 305.' Zołnierz,Który odmawia peł~ienia , służbywoJ/ ',~ 
zasadniczej, a takie osobie ' powołanej dopełnienia Jakiej skoweLalbo ,'wykonywania obowiązku wynikająt~go ,z: tej 
służby, ,wykonanie ,kary , pozbawienia. wolnoścLnie przekra~ służby, " 
czającej 6 miesięcy, jak również kary ograniczenia wolńo~ poale~a ' karzePozbawieniawąlności 'od :6 ' m1~się~.' '::, 
ści doc,zasu ukończenia służby. . ' cy~ do ląt 5. '. , . • , . - ' \ 

' § 2., Sąd 'może za~ządzić wy'konanie odro!=zonej kary Art. 306;Zołnierz, -który w celu" żupEi'lnego ' albo czę~, 
pozbawienia wolności, jeżeli żołnierz w okresie odroczenia ściowe.go uchylenia się od służby wojskowej albo od wy~ 
rażąco narusza porządek prawny lubzas'ady dyscypliny' · konan'ia obowiązku wynikającego z tej służby: 

, wojskowej. . , 1) powo:duje u siebie lub dopuszcza, by kto inny . spowodo- , 
§ 3. Sąd po ~ysłuchaniu ~owódcy jednostki lub opin!1. wał !l nieg~ uszkodzenie ciała lub rozstcój zdrowia, -

!kolektYwu żołnierśkiego przedstawionej 'Przez teg'o ~dowódcę , albo :: .. .. '. • . ,' . . < , '~ • 

może zwolnić od kary" ograniczenia wolności al.bo od k,ary 2) , , używa ' podstępnego zabiegu ' dla wprowadzenia w błąd 
pozbawienia wolności nie ,przekraczającej 6 miesięcy, jeżeli organu wojskowego, 
okTes odroczenia trwał c~o 'najmniej 6 miesi~cy, a żołnierz ' 

' podlega karze pozbawienia wolności ' od 6miesię.ó 
IW tym okresie szczególnie wyróżriiał się w służbie. 

§ A. Zwolnienie od kary w myśl § 3 pQJ:iąga za 'sobą cy dolar 8. 
II mocy prawa z,atarcie skazania. . ' :Art. 307. Zołnierz, który czyni ' przygotówania do prze~ ,) 

:Art .. 302. Wzglę1em- żołnferzasłużby' zasad~i~zej, kt6ry IStępstwa okre.ślonego wart; 304 lub 306, 
,- zost.ał sk'CIza.ny za przestępstwo po:pełnion.e _ w czasie tej podlega karze pozbawienia wolności 00 lat "3 . 
. 'łużby Iia: karę po'zbawienia wolności nie przekraczającą ro~ :Art. 308. 'J eżeli sprawca p,rzesŁępstwa ' określpiiego w 

ku, ria grzywnę albo na karę dodatkową ' na podstawie art. 303 § 3 lub 4 lub w art. 304 dobrowolriie ' powrócił, 
art. 55" sąd może zarządzić zatarcie skaZania po przeniesie~ . a' nie'obecność jego trwała nie dłużej niż czternaście dni , 
niu go do rezerwy, jeżeli kar_a została wykonana. ' ikalendarzowych, sąd może zastosowaćnad7wyczajne złago~ 

dzenie kary; ' ' " 

R o.z d z i a ł XXXVIII. 

Przestępstwa::.:"przeciwko ~bowiązkowl pełnienia 
slużbywojskoweJ. .' 

, . 
:Art.. 303. § L Zołnierz, który . samow,olnie " opuszcza 

swoją jednostkę albo wyznaczo!}e miejsce prz~b'y:wania !la 

/ 

. "' " 

, R oz d'z i'a ł XXXIX. 

, Pr~estępstwa pr'zeCiwk!> zasadom dYScypliny w~~Jfu~ej. .;.:; 

~t; 309. ,§ t;Zołnierz; który nie wykonuje lub odma- o 
wia wykonania , rozkazu albo wykonuje rozka,z nfez,godnie.,·"; 
z jego treścią, -

podlega · karze pozb-awienia wolności do lat 5. 
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§ ,2.Sciganie następuje na wniosek dowódcy jednostki. 
Art. 310. Żołnierz, który dopuszcza się przes,tępstwa 

;'określonego wart. 309 § l Vi sytuacji bojowej, 
pod,lega karze pozbawie.Qia wolności na czas nie 
krótszy od lat 5 albo karze śmierci, 

Art. 311. § , 1. Żołnierz, który" dopuszcza się czynnej 
napaści na przełożonego, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 ' mi~się
cy do lat 8. 

• § 2. Jeżeli spraw~a dopuszcza się czynnej napaści w 
związku . z pełnieniem przez przełożonego óbowiązków sł;;:?:
bowych, . 

- podlega karze pozbawienia wolności od roku do 
lat ·10. {' , 

§ :f Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 dzia
ła ' przy użyciu broni lub innego niebezpi~cznego przedmio
tu albo jeżeli z czynnej napaści wynikło uszkodzenie cia
ła lub rozstrój zdrowia przełożonego, 

podlega ~ karze pozbawie,nia wolności na czas nie 
krótszy Od lat 2. ' 

Art. 312. § 1. Żołnierz, który używa 'przemocy- lub groż
by bezprawnej w celu przeszkodzenia przełożonemu w czyn
ności służbowej albo w celu zmuszen'ia przełożonego do 

_ pr~e,dsięwzięcia h!!> zaniec~ania czynności służbow~j, , 
, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesię

cy do lat 5. 

§ 2. Tej samej karze podlega żołnierz, który dopuszcza 
się czynu określonego w § l względem żołnierza wysłanego 

na pomoc przełożonemu lub udzielającego przełożonemu po-
mocy. 

Art. 313. Żołnierz, ' który dopuszcza się czynu określo
nego wart. 309 § l,artT 311 §' l lub 2 lub w a1ft. 312 ws,p61-
nie z innymi ż·ołm:ieI1z,ami lub w _ o·becooścl zebranych ŻJoł- , 

nierzy, 

Art. 320. Żołnierz, który znieważa podwładnego. lub 
młodszego stopniem, będących w służbie · lub sam będąc w 
służbie albo w obecności innych żołnierzy, ' 

podlega karze pozpawienia wolności do lat 3. 
Art. 321. Żołnierz, ' który uderza podwładnego lub młod

szego stopniem albo w ' inny sposób narusza jego nietykal
ność , cielesną, 

P?dlega karze pozbawienia wolności ' do J at ' 5. 

R o z d z i a l XLI. 

Przestępstwa przeciwko zasadom obchodzenia się 
z uzbrojeniem i sprzętem ,wojskowym. 

Art. 322. § 1. -Żołnierz, który nieosirożni't~ obchodzi się. 
z bronią wojskową, amunicją, materiałem wybuchowym lub 
innym środkiem walki illboich nieostrożnie używa ipriez 
tonieumyślnie powoduje uszkodzenie Ciała człowieka, 

podlega · karze pożbawienia wolności do lat ,S. 

§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka, 
sprawca 

podlega 
lat 10. 

karze pozbawienia wolności od roku do ' 

Art. 323. § 1. Żołnierz,' który, prowadziłc uzbrojony, po· 
jazd mechaniczny, narusza chociażby , nieumyślnie zasady 
bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrz· 
nym i powoduje nieumyślnie 'uszkodzenie dała lub rozstrój
zdrowia innej osoby albo poważną szkodę w mieniu, ,-

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5, 
§ 2, Jeżeli następstwem naruszenia zasad bezpieczeń

stwa ' ruchu jest śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub ciężki 
rozstrój ząrowia 'l nnej osoby, sprawca ' 

podlega , karze pozbawienia ' wolnoŚci od 6 miesię· 
' cy do lat 8, 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 10. § 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się przestęp,stwa określo-

Art. 314. Karze, 'przewidzianej w ę'rt. 309 § 1, art. 31-1 § 1 nego w § 1 lu!? 2 w stanie nietrzeżwości, 
1ub'W aort. 312 'podl,eg,a żołnierz, który jVchodzi w Ptoro.zumie- podlega karze pozbawienia wolności od ' rok1J ' do , 
nie z' in,nymi :żJołnierzami w celu popełn,jenia iPrze.s.tępstwa , lat 10. 

dkreśLQnego , w tych przepisach. Art. 324. Żołnierz, który, prowadząc wojskowy state,k 
Art. 315. § 1. Żołnierz, który znieważa przełożonego , powietrzny lub: wodny. niłrusza . chociażby nieumyślnie zasa. 

albo okazuje mu lekceważenie 'gestem, sŁowem lub w inny dy bezpieczeństwa w ruchu , powietrznym lub woqnym i po ... 
sposób, , , Woduje bezpośrednie niebezpieczeństwo następstwa określo-

podle!;J1J karze pozbawienia wolności do lat 3. iIlego wart. 323, 

§ 2. Sciganie nastąpuje na wniosek dowódcy jednostki podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
lub na wniosek pokrzywdzonego. 

Art. 316. Karze przewidzianej wart. 311-315 podlega 
żołnierz, który dopuszcza się czynu określonego w tych 
prźepisach względem żółnierża starszego 'stopniem albo rów
nego stopniem w związku z pełnieniem przez niego obo-
wiązków' służbowych. - , 

Art. 311. Przepisy niniejszego rozdżiału stosuje się od
JYowiednio, gdy czyn popełniono względem żołnierza ... pań-
stwa sprźymierzonegó. ' 

Art. 318. Żołnierz, który -publicznie swoim Ilachowaniem 
.się uwłacza honorowi wojska lub godności munduru, 

podle~a karze pozbawie,nia wolności do lat 3. 

Rozdział XL. 

- . Przestępstwa przeciwko zasadom 
postępowao.ia z podwładnymi, 

Art. 319. Żołnierz, który nadużywa swych uprawnień 
w celu . wyrządzenia dolegliwości podwładnemu lub młod-
'szemu stopniem. -

podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. 

R o z d z i a ł XLII. 

Przestępstwa pr.zeciwko zasadom pełnienia służby. 

Art. 325. § 1. Żołnierz, który, będąc wyznaczony do 
służby, narusza ' obowiązek wynikający z przepisu lub za-
rządzenia regulującego tok tej służby" . 

podlega karze pozbawienia wplnqści do lat 3. 

§ 2. Jeżeli następstwem czynu jest;. szkoda, której ,wy" 
znacz·ona służbą., mi.ała zapobiec, sprawca ' . 

podlega karze pozbawienia wolności od rol5.u do · 
lat ~O. 

§ 3. Sciganie przestępstwa określonego w §. 1 nastę
puje · na wniosek dowódcy jednostki. 

Art. 326. § 1. Żołnierz, który w raporcie, melduIikulull' 
sprawozdaniu służbowym podaje nieprawdę co do okolicz
ności mającej znaczenie dla 'służby, 

./ podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 
§ 2. Tej samej karze podlega przełożony, który w dro

dze słu~bowej przekazuje raport, meldunek lub sprawozda
nie określone w § l, nie prostując go, mimo że nieprawdzi~ 
wość podanej w nim wiadomości jest mu znana. 

.~. 
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Art. 327. § 1. ' ,Lołnierz, który, będąc w służbie lub po 
wyzna,cleniu gó do służby, wprawia się w stan niezdolności 
do pełnienia obowiązków służbowych, ' ,/, 

podlega karze pQzbaw·i,erua wolności do lat 3. 

,I 
- ., 

~ 

148 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 mjesię~ 
ey do lal 5. ; 

§ 2. Zołnierz, który sal!l()wolnie zabiera broń wojsko
, wą lub inny środek walki, 

§ 2. Sciganie następuje na wniosek do~ódcy jednostki. podlega karze pozbawienia wolności od roku' do , 
lat 10, ' 

R (') z d z i a ł XLIII. ., 
, Przestępstwa przeciwko mieniu wojskowemu. 

. I . . 

. ., 
J\:rt. 328. § 1. Zołnierz, który samowolnie dysponuje 

przedmiotem swegG osobistego wyposażenia, w szczegól
, tIlości przedmiot taki zbywa,. zastawia lub go użycza in-

Art. 330. § 1. Zołnierz, który sa}powolnie używa 'Woj
skowego sta,tku powietrznego lul{ wodnega dla celu nie ma
Jącego związku ze służbą, 

podlega karze pozbawienia YJolności do lat 3. 
§ 2. Tej samej karze podlega żółnierz, który samowof

nie używa wojskowego pojazdu mechanicznego z uszczerb
kiem dla interesów służby lub w celu osiągnięcia ' korzyści 

I , 

pej osobie, ' 
podlega karze pozbawienIa wolnosci do lat 2. majątkowej. ' . '1 

§ 2. Sciganie następuje ,na wnio~ek dowódcy jedp.ostki. 

, :ArL 329~ § 1. Zomierz, który samowolnie dysponuje 
; I;)roni4 lub innym środkiem walki, ' 
1.., ' 

Art. 331. 1:ołnierz, który , nieumyśłńie dopuszcza do utra- (. 
ty posiadanej broni służbowe j, 

podlega karze pozbawienia wolności ,do lat . 3. , 

Przewodniczący Rady Państwa: M. Spychalski 
Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki 

95 
USTAWA 

z dnia 1!f} kwietnia 1969 r. , 
Przepi~y wprowadzające l'~ekskarDYr _ 

Rozd ,ział l. 

Przepis:y ' ogólne. 

"~ :Art. -I. - Kodeks karny "wchodzi w . żyCie z dniem -1 styl z
bia 19'70 r. 

Art. II. § f. Z dniem wejścia w życie Kodeksu karnego 
tracą moc wszelkie przepisy dotyczące przedmiotów w tym 
kodeksie u~ormowanych, chyba że przepisy poniższe stano
wią inaczej; 

§ 2. W szczególności tracą, moc przepisy wymienione • 
w artykułach poniższych. 

. Art. III. Ilekroć niniejsza ustawa wymienia przepisy do
tychczasowe, nale±y przez to rozumieć przepisy z uwzględ
nieniem wszystkich' zmian i uzupełnień wprowadzonych 
przed dniem, ~ejŚcia w życie tej ustawy. ' 

Art. IV., Uchyla się: " , 
, l :1) Kodeks karny - 1"ozporządzenie Prezydenta Rzeczypo

spolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. Nr 60, poz, 571); 
2) przepisy wprowadzające Kodeks karny i Prawo o wy

krocz'eniach - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 11 lipca 1932. r. (Dz. U. Nr 60. poz. 57'3); 

3) Kodeks karny Wojska Polskieg,o - dekret z dnia 
23 września 1944 r,; (Dz. U. z 1957 r. Nr 22, po'z. 107); 

; , ~) przepisy wprowadzające Kodeks karny Wojska Polskie
go ~ dekret z dnia 23 września 1944 r. (Dz. U. _z 1957 , r. 
Nr 22, poz. 108). -

~rt. V. § 1. Uchyla się wydane przed dniem 5 wrze-
, ~Dia 1939 r. ,ustawy szczególne oraz .inne akty prawne z mo-
eą ustawy, zawierające przepisy przewidujące odpowiedzial-
,ność karną za pr~estępstwa. ' 

' § 2. Przepis § 1 nie ma zastosowania do: 
I) rozporządzen!a Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 

22 marca 1928 r. o dozorze nad artykułami żywności 
i przedmiotami użytku (Dz. U. Nr 36, poz. 343); 

2) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo.lite j z dnia 
22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1932r. 
Nr 42,. poz •. 417h 

3) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
" 22 marca ,1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa 

,(Dz. U. z 1933 r. ~r 60, poz. 454); 

4} przepisó'w rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospon'l'et 
z dnia 27 czerw~a 1934 r. -:- ' Kodeks handlowy (Dz. U. 
Nr 57, poz. 5(2); 

5f ustaWY z. drtIa28 ' kwi etnia 1936 r. Prawo czeko.we 
(Oz, U. Nt 37, poz. 283). 

Art. VL Uchyla się: 
, '. 

1y dekret ,z dnia 13 stycznia 1945 r. o wycofaniu z obiegu 
na terytorium Państwa Polskiego waluty Związku So
cjalistycznych Republik Radzieckich (Dz. U. Nz:, 2, 
poz. 5); 

2) dekret z dnia lO sierpnia 1945 r; o rejestracji pracow
ników służby zdrowia, (Dz. U. Nr 43, poz. 235); , 

3) dekret z dnia 22 stycznia 1946 r. o odpowiedzialnośc.i 
za klęskę wrześniową i faszyzację życia państw<?wego 
tDZ • .vi Nr 5, poz. 46}; , , 

4) dekret z dnia 13 czerwca 1946 r. o. przestęj:}stwij.ch szcze
gólnie niebezpiecznych w okresie odbudowy Państwa 
(Dz. U. Nr 30, poz. 192); , 

5) dekret z dnia 5 września 1946 r. o rejestracji i przymu- ' 
sowym zatrudnieniu fachowych sił technicznych z dzi€
dziny budownictwa na rzecz odbudowy kraju (Dz. U. 
Nr 47"poz. 266); 

6) dekret z dnia 22 października 1947 r. o przepadku ma~ , 
jątku (Dz. U. Nr 65,~ poz. 390); . 

7) dekret z dnia 25 października 194a r. o odtworzen!u ,·, 
i uporządkowaniu wojskowej ewidencji rezerw osobo
wych (Dz. U. Nr 50, poz. 390}; 

8) dekret z dnia 5 sierpnia 1949 r. (); ochro,nie wolności 
sumienia i wyznania (Dz. U. Nr 45, poz. 334); 

. 9) dekret z dnia 26 października 1949 r. o ochronie tajem
nicy państwowej i służbowej (Dz. U. Nr 55, poz. 43'1~ ; 

10) dekret z dnia 4 marca 1953 r. o wzmożeniu walki z pro
dukcją, złej jakości IDz. U. Nr 16. poz. 63}; 

11) ustawę z dnia 29 maja 1957 T.O warunkowym zwolnie
niu osób odbywających karę pozbawienia wolności 
(Dl. U. z 1961 r. Nr 58. poz. 321); 

12) ustawę z dnia 18 czerwca 1959 r, o odpowiedzialności 
karnej za przestEWstwa , przeciw własności społecznej -
(Dz. U. Nr 36, poz. 228). ' 

" 


