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Warszawa, dnia 31 nl~ja 1971 r. Nr 12 
T Iii S C. , 

" Poz.: 
USTAWY: 

114 - z. dnia, 20 maja 1971 r, Kodeks wykroczeń. . . . '. . . • ' .. • ".' ' . 
115 ~ z dnia 20 maja 1971 r, Przeplsy , wprowa:d zające Kodeks wykroczeń. . i. 

116 - z dnIa 20 maja 1971 r. KOdeRspostępowaniaw sprawach o 'wykroczenia • • • • 
117 ~- z dnia 20 ,maja, 1971 ' r. Przepisy wprowadzające ': Ko'd eksposłępowania w spraw,atb o wykroc~enla '. 
118 - z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do spraw ' wykroczeń .' . 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTROW: 
119 - z dnia 3 maja 1971 r. o zmianie rozporżądzenia w spra wie ustanowienia celna towary. przywożone' 'z 'zagra-

nicy " . • . , . . . " .. ,....' ... " • " • 
120 - z dnia II maja 1'971 r. zmieniające rozporządzenIe w ,sprawie określenia wysokości wpisów w sprawach 
, cywilnych . .. . . ...... . ... ,.. 
121 '- z dnia 21 maja 1971 r. uchyiające rozporząd zenie w sprawie ograniczenia uboju · cieląt ' . 

R O Z P O .R Z Ą D Z E N I A: 
122 - Ministra Komunikacji z dnia 3 ma ja 1971 r. zmienia jące rozporządzenie vi sprawie przewozu lotniczego 
123 - Ministra ,Rolnictwa 'z dnia 7 maja 1971 r. uchylające · r,ozp,orZ/jdzenle w 'sprawle .trybu · postępowania I orga~ 

nów· właściwych do stwierdzania dopuszczalności uboju cieląt , . . ' . . . . . . . 
12,& - Ministrjl Spra wiedliwości .Z dnia 11 maja 1971 r. w sprawie zmiany stawek ' niektórych pplat sądąwych 

w sprawach karnych' . .. . .. •.. 
125 - Ministra Sprawiedliwoscl z dnia II ma ja 1971 r. w sprawie zmIany niektórych opiat sądowych w spra.- , 

. wac.h ,cywilnych inieklórych opiat notarialnych. ' . 
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C Z Ę S C Q GO LN A Art. ,6. § l. Wykroczenie umyślne uchodzi wtedYL gdy 
sprawca ma zamiar popełnienia cżynu zabronionego, to jest 

Rozdział I chce go popełnić. albo przewidując możliwość jego · popełnie-
Zasady odpowłedllalno~cł.nia na to się godzi. ' ' ' , 

: § 2. , Wykroczenie nieumyślnez~chodzf zarówno wt!dY, 
. Art. 1. Odpowiedzialn.ośCi za wykrocżenie ' podlega ten gdy ' sprawca możliwość popełnienia czynu , zabronionego 

tylko'. kto dopuszcza , się czyn~ społecznie niebezpiecz.nego, przewiduje, lecz bezpodstawnie przypuszcża, te tego uniknłe, 
- ;zagrożonegc;>' przez ustawę obowiązującą w czasie jego popeł- jak . i wtedy; .. gdy możIiwoSci takiej nie przewiduje, choć 

:-.- , nienia karą zasadniczą aresztu do 3 miesięcy,ogTaniczenia powinien imożeprzewidżieć. 
,. ' woinóści do 3 miesięcy, 'gnywny do 5000 złotych lub ·nagany. Art. 7. Nieświadomość tego, że czyn jest zagrowny karą, 

.. Art. 2. § 1.' Jeżeli w c zasie orzekania obo'wiązuje usla- nie wyłącza od:powiedzialności, chyba że nieświadomość była 
T WII inna niż w, Clasi~ popel.nienia : wy~roczenia. !.tos~je ~ i ę . usprawiedliwiona. ' i ~--____ / 

ustawę nową, jednakze nalezystosowac ustawę obowlązuJą- Art. 8. Na zasadaćh określonych , w niniejszej ustawie 
cą' poprzednio. jeżeli jest względniejsza dla s;.Hawcy. ,. odpowiada ten, kto dopuszcza się czynu zabronionego po ' 

_ § 2. Jeżeli według nowej us /awy C7yn objęty orzeC7e- ukońc7eniu lat 17. . 
- . ' niem nie jest już zabroniony pod groźbą kary, ukaranie Art. 9. § l. Jeżeli czyn wyczerpuje zna~iona . wykroczeń 

uWąża się za niebyle , określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy, stosuje 
Art. 3. § 1. Na zasadach określonych w niniejszej usta- się przepis przewidujący najsurowszą klirę zasadniczą. co nie 

wie odpowiada tęn , kto popełnił wykroczenie na terytorium stoi na przeszkodzie orzec~eniu kar dodatkowych oraz na-
~;- Polskiej Rzeczypo.$'!}olilej Ludowej, jak również na polskim wiąz ki na podstawie innych naruszonych przepisów. 

s[atku wodnym lub powietrznym. ' § 2. Jeżeli jednocześnie orzeka się o ukaraniu za dwa 
§ 2. Odpowied zialność za wykroczenie po pełnione za lub wic;cej wykroczeń. /Wyinierza się łącznie karę w grani-

granicą zachod zi tylko wtedy, gdy przepis szczególny ta ką cach zagrożenia określonych w' przepisie przewidująeym 
o.dpowied z ialno ść przewiduję · ' najsurows zą karę zasadniC1.ą, co nie stoi na przeszkodzie 

Art. 4. § l. Wykroc zenie uwaźa się za popełnione w eza- . orZeC7.eniu kar do'datkowych oraz nawiązki na podstawie 
s ie, w ·którym spra wradzialał lub zaniechał dlialania. d.Q : innych naruszonych przepisó w. 
k,tórego był obowią / any, .. ",. Art. 10. § I. Jeżeli czyribędący wykroczeniem wyczer-

: § 2. W y,kToc.7.enie .uważa się za p.opelhione w miejscu, puje zarał em znamiona przestępstwa. a wymierzono kary za 
gdzie sprawc'a dzialał :, lub ,zaniechał dliałania. do którego. wykroczenie oraz :zaprzestępslWO. kara wymierzona za wy-
był,' obowiązany , a 1b()'- 'g~zie skutek - nastąpiF1ub miał 'na- kroc,zenie _nie podlega wy\<.o.naniu. ' w razie . zaś jej uprz!'d-

... sfąpić. " / " niem)· wykonania zalicza 'się ją na pocżet kary wymierzo ne j 
<. Art. 5. Wykroczenie można popełnić zarówno z . winy - 'za p fzestępslwo . 

. -umyślnej, ,-jak i z winy ' nieumyślnej. chyba że _ustaw,s prze- § 2. Zalicza się karę ares'ztu i ograniczenia wolności 
,Widuje, ~'O«(po 'w,iedzialność III . wy'kro"Czenie tylko z winy ' wymieuoną zawykroCl:enie napóc;zet ka-ry pozbawi f'lli a . 
-tąnyAllleJ. . - wolności,oOgClNliczenla ~ wolno.Ści L grzyw-ny wymierzonej za 

" 
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przestępstwo, przyjmując jeden dzień aresztu za równoważ
ny jednemu d~niowi pozbawienia wolności, dwóm dniom 
ograniczenia wolności oraz grzywnie w , kwocie od 50 do 
150 złotych. ' , 

§ 3. Nawiązka orzeczona za wykroczenie nie podlega 
wykonaniu, gdy orzeczono nawiązkę za przestępstwo" w ra
zie żaś jej uprzedniego wykonania zalicza się ją na poe,zet 
nawiązki orzecwnej za przestQpstwo. _ 

Art. 11. ,§ 1. Usiłowanie zachodzi wtedy, gdy sprawca 
w zamia'rze popełnienia cżynu zabronionego swoim , zachowa
niem się zmierza bezpośrednio ku jego dokonaniu, które 
jednak nie następuje. 

, § 2. Odpowiedzialność za usiłowa,nie dokona·nia wykro
czenia żachodzi, gdy usta wa tak stanowi. 

§ 3. Karę za usilowanie wy.mierza się w granicach za
grożenia przewidzianego dla danego wykroczenia. 

§ 4. Nie ponosi odpowiedzialności za usiłowanie, kto do
browolnie odstąpił od czynu lub zapobiegł skutkowi. 

Art. 12. Dopuszcza się podżegania, kto chcąc, aby inna 
osoba dokonała czynu zabro'nionego, nakłania ją do' tego. 

Art. 13. Dopuszcza się pomocnictwa, kto chcąc, aby inna 
osoba dokonała czyn1J zabronionego, dostarc_za jej środków, ' 

, udziela rady lub informacji lub też w inny podobny spo,sób 
ułatwia popełnienie tego czynu. 

Art. t.f. § 1. Odpowiedzialność za podżeganie i pomoc
nictwo zachodzi wtedy, gdy ustawa tak stanowi i tylko 
w razie dokonania przez spra wcę czynu zabronionego. 

" § 2. Podżegacz i pomocnik odpowiadają Yi granicach 
swego zamiaru, chociażby osoba, która czynu zabroniooego 
dokonała . nie ponosiła odpowiedzialności. '" 

§ 3. Karę za podżeganie lub za pomocnictwo wymierza 
się w granicach zagrożenia przewidzianego dla danego wy-
kroczenia. ' , 

Art. 15. § 1.. Nie popełnia wykroczenia, kto w obro,nie 
koniecznej odpiera bezpośredn 'i bezpra wny zamach 'na jakie
kolwiek dobro społecz.ne lub jakiekolwiek dobro jednostki. 

,§ 2. Działa w obronie koniecznej w szczególności ten, 
kto występuje w celu przywrócenia porządku lub spokoju 
publiczpego, chociażby to nie~ynikało z ' obowiązku służbo-
wego. , ' 

Art; 16. § 1. Nie popełnia wykroczenia, kto działa w ce~u 
uchylenia bezpośredniego niebeżpieczeńśtwa grożącego do
bru spOłecznemu lub jakiemukolwiek dobru jednostki, jeżeli 
niebezpiecz~ńst wa nie' można inaczej uniknąć, a dobro po
święcone nie przedstawia wartości oczywiście większej niż 
dobro rat-Qwane. \, 

'- ' § 2. Przepisu § 1 nie stosuje ,się, gdy sprawca poświęca 
""'- ~_~bro" które ' ma 'szczególny obowiązek chronić nawet z na

rażeniem się na niebez.pięczeńst wo osobiste. 
Art. 11. § 1. Nie popełnia wykroczenia, kto z powodu 

nied~rozwoju 'umysłowego, choroby psychicznej lub innego 
zakłócenia czynności psychicznych nie móg). w chwili czynu 
rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swym p,ostępowa
niem. 

§ 2. Jeżeli w chwili popełnienia wykroczenia zdolność 
rozpoznania znaczenia czynu lub kie'rowania p0stępowaniem 

~ była u sprawcy w znacznym stopniu ograniczona, można od-
stąpić od wymierzenia kary. ' 

§ 3. Przepisów § l i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wy
kroczenia wpra wil się w stan , odurzenia powodujący wyłą
czenie lub 'ograniczenie poczytalności, które przewidywał 
albo mógł przewidzieć. 

Rozdział II 

Kary zasadniCze I dodatkowe. 

Wymiar kary. , 

Art. 18. Karami zasadnl~zymi są: 
J) areszt, 
2) ograniczenie wolnóścI. 

3) grzywna, 
4) nagana. I 

Art. ' 19. Kara aresztu trwa najmniej 1 tydzień, najwyzeJ 
3 -:-miesrące; wymierza się ją w miesiącach i tygodniach. 

Art. 20. § 1. Kara ograniczenia wolności trwa najmniej 
l' miesi,ąc" najwyżej 3 miesiące; wymierza sJę ją w mie-
siącach. , , 

§ 2. W czasie odbywania ,kary ograniczenia wolności 
ukarany: 
l) n~ może bez zgody organu orzekającego zmienić , miej

sca stałego pobytu; 
2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez 

organ orzekający; 
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących prze-

biegu odbywania kary. 'I 

Art. 21. § 1. Obow:iązek określony 'fi art. 20 § 2 pkt 2 
polega na wykonywaniu nieod,płatnej dm.orowanej pracy na , 
cele publiczne w wymiarze od 20 do 50 godzin w stosullku 
miesięcznym. 

§ 2. W stosunku do osoby zatrudnionej w uspołecznio
nym zakładzie pracy o-rgan , orzekający, zamiast obowiązku 
określonego w §1, może orzec ' potrąceriie od 10 do 250/0 wy
nagrodzenia za pra:cę na rzeC} Skarbu PaństWa albo na ce~ 
społeczny wskazany przez organ orzekający; ukarany nie 
może w okresie odbywania kary rozwiązać bez zgody brga·nu 

, orzekającego stosunku pracy, nie można też ukaranemu przy
znać wyższego wynagrodzenia !łni przenieść go na wyższe 
stanowisko. ' 

, § 3. Osobę nie pozostającą w stosunku zatrudnienia 
, oIgan orzekający, zamiast nałożenia obowiązku określonego 

w § l, może skierować, jeże.li przemawiają za tym względy 
wychowawcze, do odpowiedniego uspołecznionego zakładu 

pracy w celu wykonywania tam pracy z zastosowaniem ry-' 
gorów wymienionych w § 2. ' . 

Art. 22. Wymierzając karę ograniczenia wolności, organ 
orzekający może 'wbowiązać ukaranego: 

1) do na,prawienia 'w całości albo w części szkody wyrzą-
a 'znnej wykroczeniem; " 

2) do przeproszenia pokrzywdzonego. 
Art. 23. Jeżeli ukarany uchyla się od wykonywania kary 

ograniczenia wolności, lllega ona zam'i~nie na zastępczą karę 
, grzywny, przy czym miesiąc ograniczenia wolności .przyjmuje 
się za rów.noważny grzywnie od 50Q do l 000 złotych, a jeżeli 
okoliczności wskazują na ' to, ż,e " egżekucja grzywny nie.:, 
bę4zie skuteczna - na zastę.pczą , karę aresztu, przy czym 
miesiąc ograniczenia wolności od,powiada mie~iącowi 'are,sztu. 

Art. 24. §, l. Grzywnę wymierza się w WYSOkOŚCi od, lDO 
, do 5000 złotych, chyba że stawa.stanowi inaczej. 

§ 2. Jeżeli za wykr,óczenie pope.łnio-ne w celu osiągnięcia 
korzyści majątkowej ' wymierzono karę aresztu. orzeka , się 
obok tej kary r6wrrież grzywnę, chyba że orzecz~nie , grzyw- , 
ny nie byłoby celowe. " " 

, Art. 25. § 1. Wymierzając gtzywnę powyżej LOOO zło
tych, można orzec zastępczą , karę aresmu, w szqególności 

gdy spra weanie ma sta,ie90żródła utrzymania lub sta ł~go 
miejsca zamieszkania. przyjmując jeden dzień aresz[u za rów
noważny grzywnie od 50 do 150 złotych. ' , . ' 

§ 2. Kara za stępcza nie mciże ,przekroczyć 2, miesIęcy 
aresztu. a jeżeli za dane wykroczenie przewidziana je~t kani 
'aresztu do 3 -miesięcy, można orzec zastępczą karę aresztu 
w wysokości do 3 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach 
l dniach. ", " , 

§ 3. Łączny wymiar Zasadniczej i· zastępcze j kary aresztu ' 
nie może przekrocżyć 3' miesięcy. ' '. , 

Art. 26. Nie można wymier~y'ćkary aresztu zasadniczet 
lub zaśtępczej, jeżeli warunki osobiste spraw~y oo'iemoźli-
wiaji} odbYCie tej kary. ' , ' , '. 

Art. ,27. §, J. Od iastęp~zej kary aresztu ~prawca mo.ze • 
być uwolniony w każdym czasie pnez wplaceJue kwoty ple- ' 
niężrrej.przypadającej Jeszcze '00 uis:zaenia. 



Dziennik Ustaw Nr 12 .... 81 -- ' '. : I 'V . '<r ." _. _ __ "-', 
.... ;11' Poi. 114 

§ 2. Jeżeli 'grzywna została uiszczona w części, karę za
stępczą zmniejsza , się W. sposób odpowiadający stosunkowi 
kwoty zapłaconej do wysokqści grzywny. 

Art. 28. § 1. Karami dodatkowymi są: 

1) zakaz prowadzenia określonej działalności lub wykony-
wania czynności związanych z wymaganym zezwoleniem, 

2) zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, 
3) przepadek rzeczy, " 
4) podanie orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości 

w. szczególny sposób, 
5) inne karydodatkowę o~reślone przez ustawę. 

. § 2. Kary dodatkowe określone vi § l ' pkt l, 2, 3 I 5 
można orzec. jeżeli są one przewidziane Vi przepiśie szcze
gólnym, a orzeka się je, jeżeli przepis szczególny tak stanowi. 

§ 3. Przepadek rzeczy można orzec, choćby zachodziła 
okoliczność wyłączająca ukaranie sprawcy. 

Art. 29. § 1. Karę zakazu prowadzenia określonej dzia
_ łalności lub wykonywania czynności' związa.nych zwyma
, ganym zezwoleniem wymierza się w miesiącach na okres 

od 3 miesięcy d,Q roku; karę zakazu prowadzenia pojazdów 
mechanicznych wymierza się w miesiąca.ch lub latach na 
okres od 3 miesięcy do 2 lat. 

§ 2. Orzeczone zakazy obowiązują odupra,womocnienia 
. się orzeczenia. '. . 

Art. 30 .. § 1. Przepadek rze·czy obejmuje narzędzia lub 
Inne przedmioty, które służyły lub były przeznaczone do po
pełnienia wykroczenia, a jeżeli przepis szczególny tak sta
lilowi - ta kże pne.dmjoty pochodzące bez.pośrednio lub po
ś'rednio z wykroczenia. 
- § 2. Przepadek rzeczy nie będących własnością s.prawcy 

I. wykroczenia można orzec tylko wtedy, gdy przepis szczegól
ny tak stanowi. . 

.§ 3. Przepadek rzeczy następuje z chwilą uprawomoc
nienia się orzeczenil! . 

. § 4. Mienie ob jęte przepadkiem przechodzi na rzecz 
.Skarbu Państwa, chyba że ustawa stanowi inacżej. 

Art. 31. ' § 1. Podanie orzeczenia o ukaraniu do publicz
nej wiadomości w szczególny sposób orzeka .się wtedy, gdy 
m02le to mieć znaczenie wychowawcze. 

§2. Kara określo.na w§ l polega na ogłoszeniu orze.
czenia w za kłaazie . pracY, w uczelni, ' w miejscu?:amieszka
nil! ukaranego, w innym- właściwym miejscu lub W. inny sto
s-owny sposób. Ogłoszenie móże na~tąpić na koszL ukaranego. 

Art. 32. · Nawiązkę orzeka się na rzecz pokrzywdzonego 
w wypadkach przewidzianych w' przepisach sZCzególnych . . 

" Art. 33. § l. Organ orzekający' wymierza karę wedł\lg 
swego uznania, VI granicach przewidzianych w ustawie . za 
dane wykroczenie. oceniając stopień s.połecznego niebezpie

" czeństwa cZYl1ui biorąc pod uwagę cele kary w zakresie 
społecznego oddziaływania oraz Cele zapobiegawcze i wy
chowawcze, które ma ona osiągnąć w stosunku do ukaranego. 

§ 2. Wymierzając karę, organ orzekający bierze pod 
uwagę w szczególności rod'zaj i rozmiar szkody wyrządzonej 
wykroczeniem, rodzaj i stopień winy, pobudki, s.posób dzia
łania . stosunek do pokrzywdzonego. jak również właściwości, 
war'unki osobiste i majątkowe sprawcy, ' jego stosunki rodzin
ne. spOSÓb życia przed popełnieniem i zachowanie się po 
popełnieniu wykroczę;tia. . 

§ .3. Jako okoliczności łagodzące uwzględnia się w szcze
gólQości: 

1) działćiniesprawcywykro-czenia pod wpływem ciężkich 
warunków rodzinnych lub osobistych; . 

2) działanie sprawcy wykroc.zenia pod wpływem silnego 
wzburzeilia wywola.nego krz'fwdzą\ymstosuhkiem do 
niego 'Iub do innych osób; . . 

3) działariiez pobudek zasługujących na U:względni~ni~1 

4) prowadienie prz,e;z S!prawcę nienagannego życia przed 
popełnieniem wykr-oczenia i wyróżnianie się spełnianiem 
obowiązków, zwłaszcza w zakresie pracy/ 

5) przyczynienie się lub staranie się sprawcy -o przyczynie
lilie się do.usunięcia szkodliwych następstw swego czynu. 

§ 4. Jako okoliczności obciążające uwzględnia się w 
. szczególności: . 

l) działanie sprawcy wykroczenia na szkodę mienia spo-
łecznego/ . 

2) działanie sprawcy w celu osiągnięcia korzyści mająt-
kowej; -

3) działanIe w sposób zasługujący na szczególne potępienie; 
4) prowadzenie przez sprawcę próżniaczego trybu życia; 
5) uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo 

lub wykroczenie; 
6) chuligański charakter wykroczenia, 
7) działanie pod wpływem alkoholu; , 
8) popełnienie wykroczenia na szkodę osoby bezradnej IUQ 

osoby, której s.prawca · powinien ok:azać szczególne ' 
· względy; 

9) popełnienie wykr·oczenia we współdziałaniu z małoletnim. 

Art. 34. Okoliczności wpływające na wymiar kary 
uwzględnia się tylko co d-o osoby, której dotyczą. 

Art. 35. Jeżeli ustawa daje możność wyboru między 

aresztem a inną karą. areszt można orzec tylko wtedy, gdy 
czyn popełniono z winy umyślnej. a zarazem za orzeczeniem 
kary aresztu przemawia waga czynu lub okoliCzności sprawy 
świadczą O demoralizacji sprawcy albo sposób jego działania 
zasługuje. na szczególne potępienie ; 

Art. 36.§ 1. Naganę można orzec wtedy, gdy zuwzględu 
na charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki 
osobiste sprawcy na leży przypuszczać, że zastosowanie tej 
kary jest - wystarczające do wdrożenia go do poszanowania 
prawa i zasad współżycia s.p-ołecznego. 

§ 2. Nie można orzec .nagany za wykroczenie ó charak
terze chuligańskim. 

Art. 37. Jeżeli wykroczeniem o' charakterze chuligańskim 
została wyrządzona szkoda, można orzec nawiązkę do wyso
kości 2000 złotych na rz.eczpokrzywdzonego. albo na rzecz 
Polskiego Czerwonego I<rzyża lub na.' inny . cel s'poleczny 

. wskazany przez organ orzekający. . 

Art. 38. Ukaranemu co najmniej dwukrotnie. za podobne 
wykroczenia ' popełnione z winy umyślnej, który w ciągu 2 lat 
od ostatniego uk.arania popełnia z winy umyślnej podobne 
wykroczenie, można wymierzyć karę are~ztu do .3 miesięcy, 
choćby wykroczenie było zagrożone karą łagodniejszą. 

Art. 39. §' l.W wypadkach zasługujących na szczególne 
uwzględnienie można - biorąc pod uwagę charakter i oko
liczności czynu lub właściwości i warunki osobiste spraw
cy - zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary lub od-
stąpi~ od wymierzenia kary. . 

§ 2. Nadzwyczajne złagodlenie polega na wymierzeniu 
kary poniiej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary 
łagodniejszego r-odzaju. 

§ 3. Odstąpienie od wymil~rzenia tylko kary zasadniczej, 
przewidzianej za dane wykroczenie. nie stoi na pneszkodzie 
orzeczeniu kary dodatkowej. określonej wart. 28 § l pkt i, 
2, 3 i 5, lub nawiązki. jeżeli jest ona przewidziana w ustawie. 

§ 4'- W 'razie odstąpienia od wymierzenia kary można 
zastosować do sprawcy środek oddziaływania społecznego, 

mający na celu przywrócenie naruszonegO' porządku praw
.nego lub napra wie nie wyrządzonej krzywdy, polegający 
zwłaszcza na prze;)fosleniu pokrzywdzonego. uroczystym 
zapewnieniu niepopelniania więcej takiego czynu albo zobo

,wiązaniu sprawcy do p.rzywrócenia stanu poprzedniego. 
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Rozdział fil 

Zaslosowanie środków oddziaływania wychowawczego. 

Art.; 40. ' § 1. W stosunku do sprawcy <:zynu można po
przestać na ,zastosowaniu środków prze ..... idzianych w regu
laminie ,pracy. w, postęl1owaniu dyscyplinar,nym, w postępo

waniu przed sądami , społecznymi łub innych środków oddzia-
, ływania 'wychowa wczego, wys~arczających ' do wdrożenia 
~prawcy ' d<> poszanowania prawa i przestrzegania zasad 
współżycia społecznego, i nie kierować sprawy do organu 
orzekającego. " , 

§ '2. ' J eżeli prlemawia za tym uzasadniony interes spo
łeczny, prokurator może skiero,wać do organu orzekającego 
sprawę, w której poprzestano na , zastosowaniu do sprawcy 
środków wymienionych w § 1. ' 

Art. 41. Uzriając. że jest to wystarczające do wdrożenia 
s'prawcy wykroczenia do poszanowania prawa i zasad współ
życia społecznego. można. nawet nie wszczynając postępo

wania. przekazać sprawę k.ierownikowi zakładu pracy, w któ
rym sprawca jest zatrudniony, jeżeli z charakteru popełnio
nego czynu wynika, Ż.e stanowi on naruszenie obowiązku ' 
pracowniczego, ałbo sądowi społecznemu lub organizacji spo
łecznej. do której sprawca należy, i wnioskiem o zastosowa
nie środków przewidzianych w regulaminie pracy, w postę

powaniu dyscyplinarnym lub innych środków oddziaływania 
wychow'awczego. ' 

Rozdział IV 

Warunkowe' zawieszenie wykonania kary aresztu. 

Art. 42. § 1. Wykonanie zasadniczej. kary aresztu można 
warunkowo zawiesić, jeżeli ze względu na okolic2l10ści po
pełnienia wykroczenia, właściwości i warunki osobiste s,praw

, cy oraz jego zachowanie się po popełnieniu wykroczenia 
należy przypuszczać, że pomimo niewykonania kary nie po
pełni on nowego podobnego przestępstwa lub wyk~oczenia. 

§ 2. Warunkowe zawieszenie wykonania kary następuje 
na okres próby, który nie może być krótszy niż 6 miesięcy 
I nie może przekroclYć roku. Okres próby biegnie od upra-
womocnienia się orzeczenia. ' -- , ' 

§ 3; Jeżeli wykroczeniem z'ostała wyrządzona szkoda 
w mieniu, warunkowe zawieszenIe wykonania kary może być 
orzeczone tylko wtedy, gdy szkoda została w całości na· 

, prawiona. 
Art. 43. Warunkowego zawieszenia wykonania kary nie 

5tosuje się do sprawcy. który. 
1) w ciągu 2 lat przed ' popełnieniem wYkroczenia był już 

karany za p<>dobne przestępstwo lub wykroczenie albo 
2) popełnH wykroczenie o charakterze chuligańskim, 

- chyba że ze względu na wyjątkowe ok'oliczności organ 
orze,kający uzna zawieszenie wykonania kary za celowe. 

Art. 44. § 1. Organ orzekający zarządza wykonanie ka
ry, jeżeli ukarany w okresie próby popełnił podobne do po
q:>rzedniego przestępst wo lub wyk roczenie. 

§ 2. Organ orzekający może zarządzić wykonanie kary, 
jeżeli ukarany w okresie próby popełnił inne przestępstwo 
lub wykroc7enie niż wymienione w § I. 

§ 3. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 2 mie
sięcy nie · zarządzono wykonania kary, ukaranie uważa się za 
niebyłe. 

Rożdział V 

Przedawnienie orzekania. wykonania kary 
oraz zatarcie ukarania. 

Art. 45. §, l. Karalność wykroczenia ustaje, , jeżeli od 
czasu jegopopelnienia upłynęło 6 miesięcy,a gdy~zyn jest 
zagrożony karą aresztu - jeden rok. 

Poz. 114 

§ 2. W ,razie uchylenia rozstrz'{gnięcia w trybił~ nadzoru 
przedawnienie biegnie od daty uchy'lenia rozstizyg~:,ęcia. , 

, § 3. Orzeciona ka'ra nie podlega wy,konaniu, jeżeli Od ~ 
daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia upłynęły 2 lata. 

--Art. 46. , § l. Ukaranie . uważa się Za ,niebyle,- po uplywie 
2 lat od wykonania, darowania lub przedawnienia wykona-
nia kary. _ 

§ 2. Jeżeli ukarany przed upływem okresu przewidzia
nego w' § 1 popełnił nowe wykroczenie, za które wymie
rzono mu ka rę aresz~u, ograniczenia wolności lub grZywny, 
ukaranie za oba wykroczenia, uważa się 'la niebyłe po uply

'wie 2 lat od ~wykonania. , darowania albo od przedawnienia 
wykonania kary za nowe wykroczenie. 

Rozcgial VI 

Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych. 

Art. 47. § 1. Przez cżyn zabFoniony rozumie się działanie • 
lub zaniechanie o znamiona'ch określonych v/ ustawie, cho
ciażby nie stano\",ilo ono Wykroczenia ze względu , na brak 
winy. 
, § 2. Przez przestępstwa lub wykroczenia podobne rozu
mie się pr,z'estąpstwa lub wykroczenia sJCierowane przeciwko 
temu samemu lub zbliżoryemu rodzajowo dobru chrOnionemu 
prawem, a także przestępstwa lub wykr,oczenia popełnione , 

'l takich sa.l1lych pobudek; ,pr,zestępst wa lub wykroczenia po
pe.łnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się , 

również za podobne. , 
§ 3. Najbliższy jest to małżonek,wstE}pny, zst~pny, f{)

dzeńslwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu; osoba ' 
pO'lO'litająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, 
a także osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu. 

§ 4. Instytucją państwową -lub , społeczną jest również 
przedsiębiorstwo, w którym Państwo jest udziałowcem, spół
dzielnia, związek spółdzielczy, związek zawodowy, inna orga
nizacja społeczna ludu pracującego oraz jednostka wojskowa. 

§ S. Charakter chuligański mają wykroczenia p<>legające 
na umyślnym godzen'iu , w porządek lub ' spokój publiczny; 
albo umyślnym niszczeniu lub uszkadzaniu mienia, 1eżeli 
sprawca ,działał publicznie 'oraz w rozumieniu powszechnym 
bez powodu lub z oczywiście błabego powodu, okazując 
przez to rażące lekceważenie podstawowych zasad por'Ząd,ku 

prawnego. 

Rozdział VII 

St.osunek do u'staw szczególnych. 

Art. 48. Przepisy części ogólnej Kodeksu wyKropeń sŁo
suje się do wykroczeń przewidlianych w innych ustawach, 
jeżeli usta wy te nie zawierają przepisów odmiennych: 

CZĘSC SZCZEGOLNA 

Rozdział VIII 

Wykroczenia przeciwko por-ządkowl i spokojowi publicznemu. 

Art. 49. Kto w niiejscu pubiiczńym demonstracyjnie oka
zuje lekceważenie dla Narodu' Polskiego, Polskiej R~ećzyPo- ' 
spolitej Ludowej, jej ustroju lub nac~elnych or,ganów, , ' 

- podlega karze aresztu albo grzywny. 
" Mt.50. Kto ni'e · ,0 puŚci zbiegó~iska publ'icznego pomimo 

' wezwan.ia właściwego . organu, ' 
' !pOdlega karze aresztu albo grzywny. 
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Ar.t. 51. § I. Kto IlrLykiem. halasem, alarmem lub innym 
wybrykiem za kl6<:a spokó.j ,. !X> rządek publiC7..lly , spoczynek 
nocny albo wy'woJuje zgorszenfe w miejscu pub li rz.nym, 

podlega karze areSl.tu _d'Q 2 miesięcy , grzywny do I 

j 000 Zlot ycb albo ka.rze na.gany. 

§ 2. - Jeżeli czyn o.kre&lo.ny w § I ma, -charaltter chuli
gańsli: L lub. spra WClI dopuszcza się go.. będąc pod wply wem 
alkoholu, 

podlega karze aresz(u,09rankzenia wolnośc i albo 
grzywny. 
§ 3. Podżeganie i 'pomocnictwo są kara Ine. 
Art. 52. § 1. Kto: 

1) zwołuj.e zgromadzenie bez wymaganego zawi.adomienia 
lub- z·eI wo·lenl a. właściwego. organ.U. administrac ji pańs two
wej. użycza pomieszczenia w celu odbycia takiego zgro
madzenia albo kieruje takim zgromadzeniem lub zgroma-

/ dzeoiem zakazanyll~; 
2) zwołuje zgromadzenie lub nim kieruje wbrew warunkom 

zezwolenia; 
3) kieruje zgromad:umiem po rozwiązaniu go przez prze

wod:niczącego lub przedstawiciela właściwego organu 
administracji państwowej albo pnez organ Milicji Oby
watelskie j; 

4) nie czyni z-adość węzwaoiu osoby lub organu, o,kreślo

nych w punkcię 3, do opuszcz-erria miejsca zgromadzenia 
albo nie opuści miejsca zgromadzenia. po rozwiązaniu; 

5) bezprawnie zaJmuje lub wzbrania się opuścić miejsi:e, 
którym inna osoba lub ot ganizacja prawnie rozporządza 
jako zwołujący lub przewodniczą<:y zgromadzenia; 

6) w celu zorganizowania lub odbycia zgromadzenia korzy
s·ta ze środków technicznych, takich jak -megafony, trans
misja radiowa lub telewizyjna, poja.zdy mechaniczne, na 
których użycie nie otrzymał wymaganego zezwole.nia lub 
których uży<:ia zaka zano; 

'7) będąc uzbrojony bierzę~ udział w zgromadzeniu, gdy 
udział. ten nie ma charakteru służbowego; " 

8} użycza ini-ejsc przeznaczonych na cele kultu religijnego 
dla zwoływania zgromadzeń nie służą<:ych wykonywaniu 
tego kultu, . 

t 'podlega karze "g.rzywriy alb'o ka'.rze. naga,ny. 

§ 2. Podżeganie i pomocnictwo. są karalne, 
Art. 53. § 1. Kto, pomimo zastosowania środ'ków egze

kucji administracyjnej, uchyla się od obowiązku rejestracji 
-bibl'ioteki lub zbioru materiałów bibliotecznych, 

pod-lega karze g.rzywny albo karze nagany. 

§ i. Tej samej karze podlega, ktO' przy rejestracji biblio
teki lub zbioru materiałów bibliotecznych podllje dane nie
,prawd:ziwe. 

§ 3. Karze ok.reślonej w §t podlega również ten, kto 
bez wymaganego zezwolenia udostępnia publicznie zbiór 
materiałów bibliotecznych , 

. Art. 54. Kto wykracza przeciwko wydanym z upoważ
nienia ustawy przepisom porządkowym o zachowaniu się 
w miejscach publicznyc.h , 

podlega kane grzywny do l 000 złotych albo karze 
nagany, 

Art. 55. Kto ką.pie się w miejscu, w k.tórym jest to za-
bronione, 

podlega karze grzywny do 500 zło.tych albo karze na
ga-ny. 
Art. 56. § t. Kto .bez wymaganego zezwolenia lub wbrew 

Jego war unkom organizuje lub przeprowadza publiczną zbiór-
kę ofiar. . -

podlega karże grzY'fny. 
§ 2. Podżeganie i pdmocnktw'o są karalne. 
§ 3. Można orzec przepadek pieniędzy I rzeczy uzyska

nych ze zbiórki przeprowadzonej wbrew warunkom zezwole· 

nia, orzeka się zaś kil prZf' łca:łek. gdy zbiórkę pT l .eprowa
dzono bez zezwolen i.d. 

§ 4. Można orlec przepadek pieniędzy i rlecly uzyska
nych z czynu określoneg.o w § 1 także wtedy. gdy zostały 

one przekazane przez sprawcę innej osobie lub instytucji. jak 
i prze parl E' kpieniędlY _uzyskanych Uf zebrane ofiary -w na
turze I rzec.zy nabytych za uzyskane ze żbiórk.i pieniądze. 

§ 5 Pieniądze i rzeczy" co do którycfi wzeczono prze
padek na!c>ży przekazać instytucji .pomocy społecznej lub· 
instytuc ji kulturalno-oświatowej. 

Art. 57. § L Kto organjzuJe lub przeprowadza publiczną 
. zbiórkę ofiar n.a uiszczenie grzywny orzeczonej -za przestęp-
stwo lub wykroczenie. 

pod-Iega .ka'rze aresztu . albo grzywny. 
§ 2, Podżeganie ł pomocnictwo SłI kitralne. 
§ 3. Zebrane ofiary lub pieniądze uzyskane za zebran~ 

ofia,ry w naturze podlegają przepadkow:i_ 

§ 4. Pienią.dze I r.zeczy, co do których orzeczono prze
padek, należy przekazać instytucji pomocy społecznej łu.b 

instytucji kulturalno-oświa.towej. 

Art 58. § 1. Kto,. mając środki egzystencji lub będąc 
zdolny do pracy, żebrze w miejscu publicznym, 

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 
3000 złotychałba karze nagany. 
§ 2. Kto żebrze w miejscu~ publicznym w sposób Datar

czywy lub oszukańczy, 
,podlega karze aresztu albo ograrri<:zenia wolności. 
Art. 59. Kto wykonuje czynności zawodowe, nie mając 

wymaganych do tego uprawnień lub przekraczając swe za
wodowe uprawnienia albo wbrew zakazowi organu państwo. 
;wego, 

podlega karze grzywny. 
Art. 60. § 1. Kto w ramach gospodarki nie uspołecz.n,io· 

nej prowadzi zarobkową działalność wytwórczą, przetwórC-Z/lr 
handlową lub usługową bez wymaga,nego zezwolenia, . 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny. 

_ § 2. Usiłowanie, po-dżeganie i pomocnictwo są karalne-. 
§ 3, W szczególnie- uzasadnionych wypadkach można 

orzec przepade.k rlecly stanowiących przedmiot wykroczenia. 
Art. 61. § 1. Kto przywłaszcza sobie stanowisko, tytul 

lub stopień albo publicznie używa lub nosi odznaczenie, od
z.nakę. strój lub mundur, do których nie ma prawa, . 

podlega karze grzywny do 2 0ó0 złotych albo karze 
lIlagany . 
. § 2. Kto ustanawia, wytwarza, roz.powszechnia publicz

nie, używa lub nosi: godło, chorągiew albo inną od"l.oakę lub 
mundur. co do kt6ry<:h został wydany zakaz, albo odznakę 
lub mundur organizacji prawnie nie istniejącej, albO odznakę 
lub mundur, na których ustanowienie lubno.szenie nie uzy
skano wymaganego zezwolenia, 

podlega karze aresztu albo grzywny. 
§ 3. W razie popełnienia wykrOcze-nia określonego w § 1 

można orzec, a w' razie popełnienia wykroczenia określonego 
w § 2 orzeka się. przepadek wymienionych w tych prz.episach 
przedmiotów, jak również innych przedmiotów służących do 
po.pelnieniawykr:0Czenia, takich jak pieczęcie, stemple, pa· 
pier firmowy lub bilety wizytowe. . choćby nie stanowiły 
własności sprawcy, 

Art. 62. § 1. Kto z.nęca sią nad -zwierzęciem.,. a w szc.ze
gólności, kto bije zwierzę w sposób szczególnie bolesny, 
używa do pra.cy zwierzę chore, przeci.ąża .je , nadmiernym 
ładunkiem lub w inny sposób zada je zwierzęciu cierpienia 
fizyczne, 

podlega karze areszt,u, ograniczenia wolności, grzywny 
albo karze nagany. . 
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. § 2. Tej samej karze podlega ~ właśdciel zwierzęcia lub 
osoba, ,pod której pieczą zwierzę się znajduje, albo osoba, 
która używa zwierzę lub z której polecenia zwierzę jest 
używane do pracy, a także " rodzice lub opiekun nieletniego 
sprawcy, jeżeli świadomie dopuszczają do , popełnienia czynu 
określonego w §, 1. ' 

§ 3. Podżeganie i ,pomocnictwa do czynu określonego 

w § l są karalne. 
Art. 63. § 1. Kto bez~wymaganego zezwolenia lub wbrew 

jego warunkom za)tłada lub używa w miejscu publicznym 
urządzenia megafonowe albo nie dopełnia ąbowiązku zgło

szenia używanych przez siebie maszyn i urządzellwytwarza
jących pole ,elektromagnetyczne wielkiej częstotliwości, 

,podlega karze grwwny albo karze nagany. 
I§ 2. Można orzec przepadek przedmiotów wymienio

nych w § l, choćby nie ,stanowiły własności sprawcy. 
,Art. 64. f 1. Kto, będą~ właścicielem, administratQrem, 

dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obo
wiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo, utrzyma
nia w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym 
nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejsccYwości, 

podłega karze grzywny do 500 złotych , albo karze 
nagany. 
§ 2. Tej samej karze podlega. kto nie .dopełnia O'bowiąz

ku oświetlenia tabliczki z Rumeremporządkowym nieru
chomości. 

Rozdział " IX 

Wykroczenia przeciwko instytucjom 
pańsl wowym l , społecznym. 

Art. 65. § 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ 
państwowy: 

1) . co do tożs,amości własneflub innej osoby, 
2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca z'atrudnie

oia lub zamieszkania, 
!podlega karze gnywny. 

, § 2. Tej samej karze podlega, kto wbLE!oW obOWiązkowi 
nie udziela właściwemu organowi państwowemu wiadomości 
łub dokumentów co do okołiczności wymienionych w § l. 

Art. 66. §, l. Kto ze złośliwości lub swawoli, chcąc wy
'Wołać niepotrzebną czynność fałszywym alarmem, informacją 
lub innYm sposobem, wprowadza w błąd instytucję użytecz
lIlości publicznej albo inny organ ochr6ny bez.piec.zeństwa, 
!porządku publicznego lub zdrowia, 

!podlega karze aresztu do 2 miesięcy, ograniczenia wol-
ności albo grzywny do 3 000 zł~tych. ' 
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czyn

ność. możn1ł orze,C nawiązkę do wysokości 2000 złotych. 
Art. 61. § 1. Kto umyślnie uszkadza lub , usuwa ogłosze

nie wystaWione publicznie przez inslytucję państwową albo 
organizację społeczną lub też w inny sposób umyślnie unie
możliwia, zaznajomienie się z takim ogłoszeniem, 

-podlega karze grzywny a łbo karze nagany. 
§ 2~ Kto umyślnie uszkadza lub usuwa ogłoszenie, afisz 

lub plakat wystawiony pubHcznie przez państwowe przedsię
biorstwo artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo w in
ny sposób umyślnie uniemożliwia zaznajomienie się z ta
kim ogłoszeniem. afiszem lub ,plakatem. 

podlega karze g,rzywny do 2000 złotych 'albo ka.rze 
nagany. -

Art. 68. §1. Kto bez właściwego zamówienia wyrabia 
pieczęć" godło lub znak instytucji państwowej albo organiza

- cji społecz~ej lub też taką pieczęć, godło lub znak wydaje 
, osobie nie upoważn ionej do odbioru, 

~dlega karze grzywny. 

, § 2. Tej samej ' karze podlega, kto bezprawnie posiada, 
zamawia lub nabywa taką pi-eczęć. 

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 , 
Qub 2 pieczęć, godło lub znak podlegają przepadkowi. 

Art. 6~. Kto umyślnie niszczy, uszkadza; : usuwa ll,lb 
w inny sposób czyni bezs-kutec7,nymi znaki umieszczone przez 
organ państwowy w celu stwierdzenia tożsamości przedmiotu, 
rzamknięcia go lub poddania rozporządzeniu władzy, 

podlega karze ' aresztu, grzywny albo karze 'naga,ny. 

Rozdział X 

Wykrpczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia. 

Art. 10. § 1. Kto, będąc niezdolny do czynności; której 
nieumiejętne . wykonanie może wywołać niebezpieczeństw'o ' 
dla życia lub zdro'wia człowieka. ' taką czynność przedsiębie~ 
rze albo kto porucza ją osobie 'do jej wykonania niezdolnej 
lub wbrew obowiązkowi n'adzoru dopuszcza do wykonania 
takie j czynności przez , osobę niE~zdolną, 

podlega karze aresztu albo grzywny . .. 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi ' 

' zachowania lrzeżwości z;najduje się wstaniewskaz\:ljącym 
na użycie alkoholu lub podobnie działającego środka i podej. 
muje w tym stanie czynności zawOdowe. " , 

, Art. 11. ' Kto przez wadliwe wykona.nie urządzeń ' lub 
uczynienie ichnie:roatnymi do funkcjonowaI\ia zgod~ie 
z przeznaczeniem arbo przez nieWlaściwe ich użytkowanie ) , " 
lub samowolne uruchomien'ie wywołuje s,tan niebezpieczny -- " 
dla życia 'lub zdrowia człowieka', 

iPodlE!ga ,karze aresztu albo grzywny.. , 
Art. n.Kto wbrew :, swemu obowiązkowi nie doko'nuje 

odpowIedniego zabezpieczenia miejsca niebe,21piecZnegodla 
życia lub zdrowia człowieka, 

podlega karze aresztu albo grzywny. 
Art. 13. Kto' wbrew swemu obowiązkowi nie zawiadamia 

odpowied,niegóorganu lub osoby o wiad'omym mu " niebez~ 
' pieczeństwiegrożącym życiu lub zdrowiu czł<>wieka a'lbo 

mieniu w znacznych ro,zmiarach, 
podlega karze aresztu albo, grzywny. 
Art: 14, §, 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub czyni nie· ' 

czytelnymi znaki lub napisy ostrzegające o grożący'm ~niebez. 
pieczeństwie dla życia lub zdrowia człowieka albo ogrodze· 
nie lub inne urządżeni.e zapobiegające takiemu ' niebez.pie-
czeństwu, " 

podlega karze aresztu, >, ogranicz~nia wolności albo 
grzywny. 
§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obo

wiąz,ek zapłaty równowartości zniszczonego lub uszkodzonego 
przedmiotu albo obowiązek przywrócenia do stanu poprzed
iliego. 

Art. 15 .. § 1. Kto bez zachowania należytej ostrożnośCi 
wystawia lub wywiesza ciężkie przedmioty albo nimi rzuca, 
wylewa płyny, wyrzuca nieczystości albo doprowadza do 
wypadania takich przedmio'tów lub wylewania się płynów, 

'podlega karze grzywny do ' t. OOOzłotyćh albo karze 
nagany. 
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego 

w § l ze złośliwości lub swawoli, 
podlega karze ograniczenia wolnósci albo grzywn,y. 
Art. 1.6. Kto rzuca kamieniami lub innym przedmiotami 

w pojazd mechaniczny będący w ruchu, " 
~odlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny. , 
Art.:[1. Kto nIe zachowuje zwykłych lub 'n~kilzanych 

~rodków os.trożnośd przy trzymaniu zwierzęcia, 
, ':!>odlega karze grzywny dó' 509 'złotych albo karze 

nagany. 
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Art. 18. Kto przez draznienie .lub płoszenie d,oprowadza 
zwier zę do tego, że staje się niebezpieczne, 

,podlega karze grzywny do 2000 ' złotych albo karze 
naga ny . 

Art. 19. t l. Kto wbrew swemu obowiązkowi zaniecha 
oświetlenia miejsc dostępnych dla publiczności, . 

podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze 
nagany. 
§ 2. Kto ze złośliwo.ści lub swawoli oświetlenie takie 

ga~. , 
podlega kar?:e grzywny do l 000 złotych. 
Arl 80. § l. Kto : 

' 1) przejeżdża pojazdem lub konno albo przepędza zwierzę 
gos podarskie przez wal przec iwpowodziowy w mIeJscu 
do tego nie przeznaczonym lub wzdłuż po wale, na któ
rym nie ma drogi o 'dostatecznie mocnej I!awierzchrii; 

2) orze lub bro'nuje ziemię na wale przeciwpowodziowym 
albo obok wału w odległości mniejszej niż 3 m od stopy 
waiu; " ,. > 

3) rozkopuje wał przeciwpowodziowy, wbija słup lub osadza 
znak albo zasadza drzewo lub krzew na wałe; 

4) kopie . s tudnię, sadzawkę, dół lub rów obok wału prze
ciwpowodziowe.go w odległości mniejszej ni~ 50 m od 
stopy walu; 

5) pasie na wale przeciwpowodziowym zwierzę, gospodar-
skie; ._ 

6) uszkadza umocnienie na wale przeciwpowodziowym, 
Ipoolega karZe grzywny, albo karze nagany. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto narusza inne niż 

określone w § 1 ograniczenia w użytkowaniu wałów prze
ciwpowodziowych, wpr'owadzone przez właściwy organ admi
.nistracji państwowej. 

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obo
wiązek przywrócenia do stanu poprzedniego. 

Art. 81. Kto niszczy , lub uszkadza urządzenia służące do 
. ochrony brzegów wód morskich lub śródlądowych, a w' szcze-
gÓlności wszelkie urnocnie,nia lub roślinność ochronną, 

podlega karze grzywny do 2000 złotych albo karze 
lIlagany. 

Art. 82. §1. Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub 
" ;wykracza ,przeciwko przepisom dotycząc:ym zapobiegania 

i zwalczania pożarów, a w szczególności: 
. ,1) nie wyposaża budynku w odpowiednie urządzenia lub 

sprzęt pr"zeciwpożarowy lub nie · utrzymuje ich w stanie 
'Zdatnym .do użytku; 

2) ,utrudnia okresowe czyszczenie komina lub ' nie dokonuje 
bez zwłoki na,prawy uszkodzeń komina i wszelkicb prze
wodów dymowych~ 

3) nie llsuwa lub nie . zabe1Jpiecza w obrębie budynków 
urządzeń lub materiałów stwa.rzających niebezpieczeństwo 

}powstani,a pożaru; 
4) eksploatuje w sposób niewłaściwy urządzenia energe

tyczne lub cieplne lub pozostawia je uszkodzo'ne w stanie 
mogącym spowodować wybuch lub pożar; . 

. 5). nie zachowuje przepis·owej odległości od budynków przy 
ustawianiu stert ' i stogów lub nie zachowuje obowiązu
jących warunków bezpiec zeństwa przeciwpożarowego 
podczas omłotów; - , 

. 6) wbrew s<wemu obowiązkowi nie pełni warty przeciwpo-
. żarowej; . 

7) UŻyW<l na terenie la~u, wq:osowiska, ~uchej łąki lub tor
fowiska lub w odległości mniejszej niż 100 ' mQd nich 
ciągnika bez iskroćhronu albo' na takim te,renie roznieca 
lub pozostawia ognisko, albo por:zuca nie ugaszone za
pałki lub . niedopałki papierosów, ,albo dokonuje bez ze
zwolenia InnejC'lynDo'ści mogącej wywołać riiebezpie-
'CzeństWD 'póżarul " . ' . . 
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8) roznie<"a lub pozostawia ognisko w pobliżu mostu drew
nianego albo przejeżdża przez taki most ' i otwartym 
ogniem lub z nie zamkniętym paleniskiem, . 
podlega karze aresztu, grzywny albo, karze nagany. 

§ 2. Kfozostawia małoletniego do lat 7 w okolicznoś
ciach umożliwiających mu wzniecenie pążaru, 

podlega karze grzywny albo kacze nagany. 

Art. 83 . . § 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z materia'lami 
wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami prc>mienio· 
twórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie. 
sprze'daży, przechowywaniu. używaniu lub przewożeniu takich 
materiałów. 

:podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany. 

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec 
przepadęk rzeczy stanowiących przedmiot wykroczenia. 

Rozdział XI 

Wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu. 

, I porządkowi w komunikacjlo 

Art. 84. Kto wbrew obowiąlkowi nie oznacza w sposób 
odpowiadający wymaganiom i łatwo dostrzegalny, za,równo 
w dzień, jak I w porze nocnej. jakiejkolwiek przeszkody 
w ruchu drogowym. urządzenia lub przedmiotu znajdujących 
się na drodze lub też miejsca prowadzonych robót, jeżeli 

to może zagrozić bezpieczeństwu ruchu albo utrudnić ruc'h 
lila drodze; 

podlega ka~ze aresztu albo grzywny . . 

Art. 85. § 1. Kto samowolnie ustawia, niszCzy, uszkadza, 
usuwa. włącza lub wyłącza znak. sygnał, urządzenie ostrze
gawcze lub - zabezpieczające albo zmienia ich położenie, za
słania je lub czyni niewidocznymi, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto samowolnie niszczy, 
uszkadza, usuwa lub ustawia znak turystyczny. 

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 
hib 2 można orzec obowiązek zapłaty równowartości znisz
czonego lub uszkodzonego przedmiotu albo obowiązek przy-
<wrócenia do stanu poprzedniego. , 

Art. 86. § 1. Kto, nie zachowując należytej o,strożności, 
powoduje zagr.ożenie bei.pieczeństwa w ruchu drogowym, 

,podlega karze grzywny. 
,§ 2. W razie popełnienia wykroczenia przez osobę pro

;wadzącą pojazd samochodowy można orzec zakaz prowadze
lilia pojazdów samochodowych. 

Art. 81. § 1. Kto, z"rrajdując się w stanie wskazującym 
lila użycie alkoholu I.ub podobnie działającego środka, pro
wadzi pojazd mechaniczny, służący d,o komunikacji lądowej, 
wodnej lub powietrznej. . . 

podlega karze aresztu albo grzywny . 
§ 2. Kto, znajdując się w stanie wskazującym na użycie 

alkoholu lub pooobnie dzialającęgo środka, . prowadzi na 
drodzepiIblicznej inny pOjazd niż określony w § 1, -

. Ipodlega karze aresztu do 2 miesię~y albo grzywny . 
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w · § 

można orzec zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, 
a orzeka się go, gdy sprawca znajdował się w stanie nie
trzeżwości. 

Art. 88. Kto na drod-ze publicznej prowadzi pojazd bez 
wymaganych przepisami świateł lub pozostawia pojazd bez ' 
wymaga,neg,o przepisami oświetlenia, 

podlega karze grzywny. 
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Art. 89. Kto, mając obowiązek o:pieki lub nadzoru nad 
mało,letnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego 
na drodze publicznej lub ria torach pojazdu szynowego, ' 

podlega karze grzywny albo kaFenaga,ny. 
Art.90.,j<:to tamuje - lub utrudnia' ruch na drodze pu-

blicznej, . 

podlega karze grzywny albo karze"nagany. 
Art. 91. Kto zanieczyszcza . drogę publicz.ną lub na tej 

· ·drodze pozostawia pojazd lub inny prz.edmiot albo zwierzę 
w okolicznościach, w których . może to spowodować niebez
pieczeństwo lub stanowiLutrudnieniew ruchu drogowym, 

,podlega ,karze grzywny do3 OO<:izłotych albo karze 
iIlagany. 
Art. 92. § I. ,Kto nie stosuje się do znaku lubsygna!u ' 

drogowego albo do sygnału lub polecenia , osoby uprawnionej 
.do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogoWego, 

,podlega karze grzywny albo karze nagany. 

§ 2. Kto w ćelu uniknięcia kontroli nie stosuje się do 
sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, 
nakazującego zatrzymanie pojazdu; 

. Ipodlega karze aresztu albo grzywny. 
§3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 

,można orzec zakaz prowadzenia pojazdów samochodowych. 
Art. !ł3. ' § I. Prowadzący pojazd, który, uczestnicząc w 

' wypadku drogowym, nie udziela nie,zwłocznej ·pomocy ofie
rze wypadku, 

ipod'lega karze aresztu albo grzywny. 
§ ' 2. W razie 'popełnienia wykroczenia przez osobę pro

' wad,zącą pojazd samochodowy 'orze'ka ' się zakaz prowadzenia 
poja,zdów samochodowych. 

Art. 94. § L ' Kto prowadzi na drodze publicznej pojazd, 
nie mając do tego uprawnienia, 

, podlega karze grzywny. 

§ 2. Tej ' samej karze podk!ga, kto prowadzi na drodze ' 
p,ublicznej pojazd pomimo ,braku dopuszczenia pojazdu do 
ruchu. . 

" A.rt. 95. Kto prowadzi na drodze publicznej. pojazd, ~ie 
inającprzy sobie wymaganych dokumentów, ' 

podlega karze , grzywny do 500 złotych albo karze 
nagany. 
Art. 96. § 1. Właściciel, posiadacz, użytkownik lub pro

wadzący pojazd, który: 
1) dopuszcza d() prowadzenia pojazdu na drodze publicznej 

, osobę nie mającą 'sprawności fizycznej lub,psychtcznej 
w stopniu umożliwiającym należyte prowadzefiie pojazdu: 

' 2) dopusżcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej 
. osobę nie mającą wymaganych uprawnień: ' 

3) dopuszcza do prowadzenia pojazdu na drodze publicznej 
.osobę znajdującq się W stanie wskazującym na użycie 
alkoholu lub podobnie działającego środka: 

4) dopuszcza pojazd do jazdy <!la drodze Ipublicznej pomimo 
braku wymaganychdokumentów ~stwierdzających dopusz
czenie pojazdu do ruchu: 

5) dopuszcza pojazd do jazdy na drodze publicznej, ,pomimo 
że pojazd nie jest należycie zaopatrzony w wymagane 
urządzęnia i przyrządy albo pomimo że nie nadają się one 
do spelnienia swego przeznaczenia: ' 

6) dopuszcza do korzystania . z . pojazdu samochodowego 
w sposób niezgodIlY z · jegolPrzeznaczeniem, -
IPOdlega karze griywny. 

§ 2. Tej samej karze za czyny określone w §1 pkt l, 
3-6 oraz za nieumyŚlne dopusi.cze.nie do prowadzenia po
jazdu' na drodze publicznej przez osobę nie mającą' wymaga
nych uprawnień ,podlega dyspozytor pojazdu lub osob.a, do 
attórej obowiązków należ,ą jego . c;zynI?-0ści, a , jeżeli taki~j 

. -
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osoby nie ,wyznaczono ---: , kierownik jednostki dyspon,ującej 

pojazdem. 
. Art. 97. Kto wykracza przeciw.ko , innym ' prtepis~m 

o bezpieczeństwie iporźądku ruchu na -drogach publicznych, 
podlega karze grzywny do 4-000 ' złotych ,albo karze 
iIlagany. 

Art 98. Klo, ,prowadząc ' pojazd samochodowy poza 
drogą publiczną, nie zachowuje należytej ostrożności, czym 
zagraża bez,pieczeństwu innych osób, ' 

!podlega karze grzywny do 3000 złotych albo kar Le 
nagany. ' 

Art. 99. § 1. Kto: 
1) bez zezwolellia zajmuje drogę publiczną lub pas drogo

Wy, urządzenia lub budynek ' drogowy, na cele nie zwią
zane z gospodarką i komunikacjądrogową; 

2) niszczy lub usz-kadza' drogę publiczną; przynależności lub 
urządzenia drogowe: ' 

3) usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne: ... 
4) prowadzi roboty wpasię dro'gowym bez zezwolenia lub 

wbrew obowiązkowi nie przywraca tego pa's'a do stanu 
IUŻ yteczności, . 
1P0dlega karze grzywny albo karze nagany . 

§2. Tej samej karze podlega, któ przy zadrzewian'iu 
lub zakrzewianiu albo przy prowadzeniu robót ziem'nych nie 
zachowuje przepisowej odległości 'od lini f 'kólejowy.ch, 

Art. 100. Kto: 
1) zaorywa lub w inny sposób zwęża pas drogowy lub pa ~ 

przydrożny: 
2) włóczy po drodze publicznej lub ~ porzuca- na niej przed

mioty , albo użyWa pojaz.dów niszczących nawierzchnię ' 
drogi: 

3) uszkadza rowy, skarpy nasypów lub wykopQw alpo Sil
mowo lnie rozkopuje drogę publiczną: 

4) wypasa zwierzę gowo<larskie w pasie drogowym, .: 
'podlega karze grzywny do 2000 złotych al.bo, ~arze 
nagany. 

. Art. 101. Kto uchyla się . ąd obowiązku oczyszczania 
i usuwania z odcinkÓw dróg publicznych o twardeJ , na
wierzchni, przechodzących przez obszary o zabudowie , ciągłej 
lub skupionej poza miastami i osiedlami, błota, kurzu, śniegu 
lub lodu, 

podlega karze grzywny ' do 2000 ' złotych albo · karze 
nagany. 

Art. 102. Kto uchyla się od obowiązku utrzymania w na
leżytym stanie zjazdów ' z dróg publicznych do ' przyległych 
nieruchomości, 

podlega karze grzywny do.2 000 złotych ~Ibo . karze 
nagany . 

Art. '103. Kto bez ważnej przyczyni uchyla , się od nało
żonego obowiązku świadczeń osobistych lub rzeczowych, ma· 
jących na celu zwalczanie zagrożenia ' przerwania komunikacji 
na skutek zasp śnieżnych, pOwodzi lub usuwisk, albo wyko
nuje te świadczenia nienaleZycie, 

podlega karze grzywny aibo karze nagany. 

Rozdział XII 

Art. 104. Kto skłania . 40 żebrania ~~Iole~n i~gQ. lub ~'~obę 
bezradną albo pozostającą w stosunku zależności o~L niego 
lub oddaną ,pod jego opiekę, 
,. '.' ~. .-, . '." i 

. 1P0ą.lega karze ,' aresztu, , ()g!ani~zenia wo!ności , . ~1l>9 
l "-' :~.' . • . . ~',' . 

; "" . _ ~rzYWI! y~ • '-I ;t , <': .... , .... 
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Art._ 105. § 1. Kloprzez rażące naruszenie obowiązków 
wynikających z władzy rodzicielskiej dopuszcza do popełnie
nia przez nieletniego czynu 'zabronionego przez ustawę jako 
.przestę;>stwo lub · wykrcicz€nie i wskaz.ującego na demorali
zację nie letniego, 

podlega karze grzywny albo karze nagany. 
- § 2 . . Jeżeli czyn ok,reślony w_ § l popełnia osoba, pod 

której dozór odpowiedzial-ny oddano nie letniego, 
,podlega karze ograniczenia wolności, -. grzywny albo 
karze nagany. 
§ J. W wypadkach określonych w § 1 i 2, jeżeli nieletni 

czynem swym wydądził szkodę. można orzec nawiązkę do 
wysokości 2000 złotych. 

. Art. 106. Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad 
małoletnim do lat 7 albo ' nad inną osobą nieidolną rozpoz
[lać lub obronić -się przed niebezpieczeństwem. dopuszcza do 
jej przebywania w okolicznościach niebezpiecznych dla zMo
wia człowieka. 

podlega karze grzywny albo karze nagany. 
Art. 107. Kto w celu do-kuczenia. innej osobie złośliwie 

wprowadza ją wbł'ld lub w in,ny sposób złośliwie niepokoi, 
podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 
3000 złotych albo karze nagany. 
Art: 108. Kto szq;uje psem człowieka, 
-podlega kar'le grzywny do 2000 złotych albo karze 
Inagany. 

Rozdział XIII 

Wykroczenia przeciwko zdrowiu. 

Art. 109. § 1. Kto zanieczyszcza wodę służącą do picia 
lub do pojenia zwierząt, znajdującą się poza urządzeniami 

przeznaczpnymi do zaopatrywania ludności w wodę, 
podlega karze grzywny ' do ' 3000 złotych albo karze 
naga.ny. . 
§). Tej samej karze podlega. kto umyślnie zanie<:zysz

cza wodę w plywalni, kąpielisku lub w innym obiekcie 
o podobnym przeznaczeniu. 

Art. 110, Kto ' zatrudnia przy pracy wymagającej bez
'pośredniego stykahiasięze środkami spożywczymi lub używ
kami osobę. która w myśl przepisów o zwalczaniu chorób nie 
może być zatrudniona przy tego I'odzaju pracy lub której stan 
zdrowia utrudnia utrzymanie higieny óso'bistej; 

po.dlegakar·ze grzywny. 

Art. 111. § 1. Kto nie dopełnia obowiązku zapewnienia 
należytego stanu sanitarnego. zwła~zcza w zakresie utrzyma
ąia czystości oraz używania przez pracowników wymagane-go 
ubioru: 
1) w zakładzie produkującym lub wprowadzającym do obro

tu środki spożywcze. używki, substancje d<>datkowe do
zwolone. 

2) w miejscu uzyskiwania m.leka, 
podlega karze grzywny. 

§ 2. Tej samej' k.drze podlega. kto wbrew <>bowiązkowi 
nie ' przestrzega warunków sanitarnych w produkcji lub 
w obrocie środkami spożywczymi. używkami lub substancjami 
d<>datkowymi .dozwolonymi·. 

Art. 112. Ktc) trudniąc się handlem okrężnym (obwoź
nym. obnośnym)śródkami spożywczymi lub używkami nie 
przestrzega wymagań sanitarnych albo wprowadza do obrotu 
środki spożywcze zabronione w takim handlu, 

' pMłlegCt- kaue grzywny. . 

czych lub noclegowych albo kto dopuszcza do takich czyn
ności osobę dotknięt~ chorobą zakaźną. 

podlega karze grzywny. 
Art. 114. Kto odmawia udzielenia organowi służl?Y zdro

wia wy jaśnień m<>gących mieć znaczenie dla wy~i'ycia gruź
licy, choroby wenerycznej lub innej choroby zakaźriej lub 
źródła zakażenia albo dla zapobiegania szeneniu się takich 
chorób. . . . 

:podlega karze : grzywny albq karze nagany. 
Art. 115. §1. Kto. pomimo zastosowania środków egze

kucji administracy jnej,nie poddaje się obowiążkowemu 

szcze.pieniu ochronnemu przeCiwko gruźlicy lub innej cho
robie · zakaż.nej albo obowiązkowemu badaniu stanu zdrowia, 
mającem u na celu wykrycie lub leczenie gruźlicy, choroby . 
wenerycznej lub innej choroby zakaźnej. 

,podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze 
!Oa.gany. 
§ 2. Tej samej karze podlega. kto, sprawując pieczę nad 

osobą małoletnią lub bezradną. pomimo zastosowania śro-dków 
egzekucji adrriinistracyjnej. nie poddaje jej -określonemu w § 1 
szczepie-niu ochronnemu lub badaniu'. 

Art. 116. § l. Kto, wiedząc o tym. że: 
1) jest chory na gruźlicę. chorobę weneryczną lub inną 

chorobę zakazną albo p<>de jrzany o tę chorobę, 
2) styka się z chorym na chorobę określoną w punkcie l 

lub z podejrzanym o to. że jest chory na gruźlicę lubin
ną chorobę za kaźną, 

3) jest nosicielem zarazków choroby okr~lonej w punkCie J 
lub podejrzanym o nosicielstwo. 

nie przestrzega nakazów lub zakazów zawartych w prze·pisach 
o zapobieganiu tym chorob<>m lub o ich zwalczaniu albo nie 
przestrzega wskazań lub zarządzeń leczniczych wydanych na 
podstawie tych przepisów przez organy służby zdrowia. 

podlega karze grzywny albo karze nagany . .,.:. 
§ 2. -Tej 'samej karze podlega. kto. sprawując pieczę nad 

osobą małoletnią lub beuadną. nie dopełnia obowiązku spo
w<>dowania. aby osoba ta zastosowała 'się do określo.nych 
rw § 1 nakazów. zakazów, wskazań lub . zarządzeń leczniczych. 

Art. 117. Kto, mając obowiązek utrzymania . czystości 
- i porządku w obrębie nieruchomości, nie wykonuje swoich 
obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wy
'danych przez właściwe -organy w celu zabezpieczenia na le
,żytego stanusa·nitarnego i zwalczania chorób zakaźnych. 

,podlega karze grzywny do 3000 złotych albo karze 
:nagany. 
Art. 118. § 1. Ktd dokonuje uboju zwierzęcia : bez pod

dania go urzędowemu badaniu przed ubojem I po uboju albo 
.bez uzyskania zezwolenia na ubój. jeżeli takie badanie lub 
'Zezwolenie jest- wymagane. 

podlega _ karze .grzywny do 3000 złotych albo karze 
[Iaga.ny. 

§ 2. Tej samej karze podlega. kto usuwa części zwierzę
cia przed wykonaniem wymaganego urzędowego badania po 
uboju. 

§ 3: Kto wprowadza do obrotu mięso: 
1) bez uprzedniego urzędowego zbadania po uboju i ozna

kowania albo bez poddania go dodatkowemu badaniu. 
gdy ono jest wymagane; . 

2) warunkowo zdalne - bez poddania , go odpowiednim za
biegom unieszkodliwiającym; 

3) mniej wartościowe - w miejscach ni~ przeznaczonych 
do sprzedaży takiego mi~sa. . 
podlega karze aresztu albo grzywny. Art.1t3. Kto nie zachowuje należytej cZ1stości przy 

śWiadc,,-eniuusług w zakładach żywienia zbi.órowego, w ką- § 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego · Vf 

pieliskach, zakładach fryzjerskich; ' kosmetycznych, pralni- _ § 1-3 można orzec przepadek mięsa. 
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" Rozdział XIV 

Wykroczenia przeciwko mieniu. 

Art. 119. § L Klo kradnie lub przywłaszcza sobie mienie 
społeczne , jeżell wa.rtość mienia nie przekracia 500 ' złotych, . 

podlega , karze aresztu, ograniczenia woln0ści albo 
grzywny. 

§ 2. Tej samej karze pOdlega, kto kradhie ' lub przy
właslczasobie inne ' mienie niż społeczne, jeżeli wartość mie
nia nie przekracza 500 ziotych; 

§ 3. Usiłowanie ,wykroczenia określo<nego , w § 1 lub 2 
oral podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne. 

§ 4. Jeżeli sprawca ' czyn~ określonego ~ § 2 dopu'ścił 
się .kradzieży lub ,priywłaszczeni~ na szkodę osoby naj
bliżslej. ściganie następuje tylko na żądanie pokrzywdzonego. 

§ 5. W razie popełhienia wykroczenia okreŚloneg,() w § 1 
.,.2.rzeka s1s:, a w razie popełnienia wykroczenia określonego 
w § 2 można ; orzec obo~iązekzapłaty równowartości ukra~ 
dzianego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie 'zoo ' 
stała naprawiona . ' , 

Art. 120. § l. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcra 
się wyrębu drżewa w lesie albo kradnie ' lub przywłaszcza 
s51bie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli ~artość 
drzewa ' nie przekracza 150 złotych. 

podlega karz,e aresztu, ogran kzenia . wol,ności albo 
'grzywny. 

§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i prunocnictwo są 
karalne. 

§ 3. W razie " popełnienia wykroczenia określgnego 
w § 1 orzeka si~ nąwiązkę w wysokości podwój-nej ,wartości 
wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa, 
a ponadto. jeżeli Ukradzione lub przywłaszczone -drzewo nie 
zostało od~rane, órzeka się obówiązekzapłaty jego równo
wartości. 

Art. 121. S l. Kto, pomimo nieuis~czenia dwukrotnie na
łożonej na niego kary pieniężnej określonej w taryfie, po raz 
trzeci w ciągu roku bez zamiaru uiszczenia należno'ści wyłu
dza przelazd koleją lub innym środkiem lokomocji, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny. 

§ 2. Tej samej ka{ze podlega, kto bez zamiaru uiszczenia 
nalężnośCi wyłudza po±ywienie lub napój w zakładzie żywie
nia zbiorowego, przejazd środkiem lokomocji należącym do , 
przedsiębiorstwa nie dysponującegó karami piepiężnymi 
określQnymi w ta ryfie, wstęp na imprezę artystyczną, roz
rywkową lub sportową, działanie automatu lub inne podobne 
świadczenie, o którym wie, że jest płatne. 

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 
- można orzec obowiąz.ek zapłaty rówilO"\.vartośc( wyiudzonego 

mienia. ' , 

Art. 122. § L Kto nabywa mienie wiedząc o tY!D, ie po
chodzi ono z krad7ieiy lub z przywlaszczenia, lub pomaga do 
jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mie
nie to przyjmuje lub pomaga do je,go ukrycia. jeżeli wartość 

mienia nie 'przekracza 500 złotych, a gdy chodzi o mienie 
okreŚlone wart. 120 §1, Jeżeli wartość nie przekracza 
150 złotych, _ 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności . albo 
,grzywny. 

§ 2. Kto nabywa mienie, o którym napódslawie , Łowa- · 
rzysząćych okolicznośći powinien ' i może przypuszczać, ,że ' 
zoslało ' uzyska'ne za pomocą kradzieży lub przywłaszczenia, 

lub pomaga do jego z):Jycia albo w celu osiągnięcia korzyści 
majątkowej mienie lo przyjmuje lub pomaga do jego ukry
cia. jeżeli , wartość mienia nie przekracza 500 złotych, . a gdy 

chodzi o mienie określone w 'a.tt. 120. § l, jeżeli wartość nie 
przekracza 150. złotych, 

podlega karze grzywny do 3000 złotych ; albo karze na
gany. 
§ 3:c .Usiłowanię wykroczenia określonego ~" w § lorili 

podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne. 
Art. 123.§ 1. Kto z nie należącego do niego ogrodu bez

prawnie ' zabiera w nieznacznej iI'ości owoce, warzywa lub 
kwiaty, 

,podlega karze grzywny do 500 złotych albo karze nagany. 

§ 2. Jeżeli czyn nie godzi w mienie społeczne, ściganie 
następuje tylko na żąda,nie pokrzywdzonego. . 

, § 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec na
, wią z,kę do wysokości 100 złotych. 

Art. 124. § l. Kto umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni 
niezdatnym do użytku mienie społeczne lub cudzem.ienie, 
jeżeli szkoda nie przekracza , 500 złotych, 

podlega karze aresztu, ~graniczenia wolności albO' 
grzywny. 
§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo sąka

ralne. 
, § 3. Jeżeli czyn nie godzi w mienie Sjpołeczne: ściganie , ' 

nastQpuje tylko na żądanie pokrzywdzonego, 
§ 4. VI raziep~pelnienia wykroczenia, jeżeli przedmio

tem czynu jest mienie społeczne, orzeka się, a jeżeli pjzed
miotem c'zynu jest in,ne ' mienie, można orzec o:bowiązek za
płaty równowartości wyrządzonej szkody lub obowiązek, 
przywrócenia do stanu poprzedniego. ' , 

Art. 125. Kto w ciągu dwóch tygodni OId dnia Z!nalezie-, 
nia cudzej rzeczy alho przybłąkania się cudżego zwiet<Zęcia 
nie zawiadomi o tym organu Milicji Obywatelskiej lub in
nego organu państwowego albo w inny właściwy sposób nie 
poszukujepOlsiadacza, <, 

podlęga karze grzywny do 1 000 złotych ' albo ka.rze na
gany. " 
Art. 126. § L , Kto zabiera w celu przywłaszczenia, ,przy

właszcza sobie albo 'lllllyślnie niszczy lub , uszkadza cudzą 
rzecz przedstawiającą wartość niemajątkową, 

,podlega karze grzywny albo karze nagany. 
§ 2. Sciga;nie następuje tylko l?-a żądanie pokrzywdzo

nego, 
Art. 121. § l. Kto samowo'lnie' używa 'społeczhego lub 

cudzego mienia ruchom'ego, podiega ' karze grzywny albo ka~ 
rze nagamy. 

§ 2. Jeżeli czyn nie godzi w mienie społeczne,Ściganie 
na~tępuje tylko na żąda;ni.e pokrzywdzone!'lo. ' 

Art. 128. § l. Kto w celu osiągnięcia kOlrzyści majątko

wejurządza grę hazardową albo użycza do niej śro,dków lub 
pomięszczenia, 

,podlega karze aresztu, ogranicienia woLn,Ości a.J~ 
grzywny. 
§ 2. Pieniądze i inne przedmioty służące do grYpOqle

gają prze'padkowi. choćby nie ~tanowiły własności sprawcy. 
Art. 129. § 1. Kto: 

1) wyrabia, posiada lub nabywa wytryćhy, je.żeJi nie trudn~ 
się zawo'dem, w którym są oniEl potrzebne; 

2) dostarcza ' wytrychów osobie nie trudniącej się ' takim za
wodem; 

3) wyrabia, posiada lub nabywa kłucze do ' cpdzego domu, 
mieszkania lub innego pomies~enia albo schowania ' bez 
zezwolenia osoby upc'awnionej lub orgańu administracji, 
podlega , karze aresztu, ograniCzenia wolaośd , albO' 
gnywny. 
§ 2. Tej samej karze , podlega, kto wyrabia. posiada luJ) 

nabywa narzędzia przeznaczone . do , dokonywania ' kradzieży 
albo kto dostarczatakich , ;oaczędzi: innym osobom. 

§ 3. ,Wytrychy, klucze lub · ńarzędzia podlegają przepad-
kowi, choćby nie stanowily własności s.prawcy. ." , 
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Art. 130. §1. Przepisów art. lig; 120, 122 i 124 nie sto-
suje się: ' , 

1.) do osób, które popełriiły czyn określony w tych przepi
sach w ciągu 5 lat od uprawomocnienia się orzeczenia 
skazującego za przestępstwo podobne albo w ciągu 2 lat 
od uprawomocnienia się orzeczenia o ukaraniu za wy
!kroczenie podobnej 

. 2) : jeżeli przedmiotem czynu jest broń; amunicja, materiały 
lub przyrządy wybuchowe. 
§ 2. Przepisu art. fig nie stosuje - się, jeżeli sprawca po

pełnia kradzież W sposób szczególnie zuchwały lub z włama- -
l1iem. 

§( 3. Przepisów art. 119 iJ20 nie stosuje 'się, jeżeli s.praw
ca używa gwa!tu na ,osobie albo grozi jego natychmiasto
'Wyro użyciem, aby utrzymać się w posiadaniu zabranego 

, anienia, a gdy chodzi o zabranie innej osobie mien,ia w celu 
(przywłaszczenia, także wtedy, gdy sprawca doprowadza czło
!Wieka_do stanu nieprzyt~mności lub bezbronności. 

§ 4. Przepisów art. '119 i 120 nie stosuje się po,nadto, 
deżeli przedmiotem czynu jest mienie społeczne, do osoby, 
ik,tóra: 
. 1) zarządzając mieniem społecznym albo będąc odpowie

dzialna za jego ochronę lub za nadzór nad nim w związ.
ku z zajmowanymstan.owiskiem lub pełnioną funkcją, 
kradnie lub przywłaszcza sobie to mie,niej 

2) dzial'a w porozumieniu z innymi osobami. 
Art. 131. Przepisy art. 119, 122 i 124 stosuje się również 

IW razie popełnien'ia wykroczenia za granicą. 

Rozdział XV 

Wykroczenia przeciwko interesom konsumentów. 

Ar:t. 132. § l. Kto. prowadząc przedsiębiorstwo handlu 
detalicznego lub będąc w nim zatrudniony, zbywa towar w 
celu odprze,daży z zyskiem, ' jeżeli wartość towaru nie prze
kracza, 500 złotych, ' 

'Podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny. 

.. § 2, Tej samej karże' podlega. kro zQywa lub nabywa w 
celu odprzedaży Z zyskiem tÓwar, 'o którym mowa w § l, je
'że'li,wIHtość towaru nie przekraćza500 złotych. 

§ 3. Usiłowanie wykroczenia określon~go w. § 1 lub 2 
oral pO,dżega:nie i pomacnictwo są' karalne. 

, § 4. W finie popełnieni,a wykroczenia określonego w 
§ ' l lub 2 mOżna orzec 'przepadek towarów. 

Art. 133. § l. Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem 
bilety wstępu ha imprezy artyst.yc~ne, rozrywkowe lubspor
towe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo 
_ grzywny. 

§ 2. Usiłowanie orak podżeganie i pomocnictwo są ka
ra'lne. 

Art. , 134. § 1. .Kto przy sprzedaży towaru lub świadcze
niu usług oszukuje nabywcę co do ilości, "wagi. ,miary. ga
tunku, rodz,aju Iu.h ceny, jeżeli nabywca poniósł lub mógł po
nieść szkodę nie przekraczającą 50 złotych. .. 

podlega karze a(esztu, ograniczenia wolności albo 
grzywny. 

§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są ka-" 
,ralne. 

Art. 135. Kto, zajmując się sprzedażą towarów w przed
e siębiorstwie handlu detalicznego, ukrywa przed nabywcą to

rwar prze,maczony do sprze,dażylub umyślnie bez uzasadnio
nej przyczyny odmawia, sprzedaży takiego towaru, ' . 

podlega karze grzywny. ' 

Art. 136. § 1. Kto z towarów przezmaczonych do sprzeda
ży umyślnie usuwa utrwalone na nich oznaczenie określające 
ich cenę, termiIl przydatności do spożycia lub datę ' produkcji, 
jakość, gatunek lub pochodzenie, ' 

~odlega karze aresztu, ograniczenia wolności,albo 
grzywny. 
§ 2. Kto przeznacza do sprzedaży tQwary z usuńiętym 

trwałym oznaczeniem Ich ceny, terminu przydatności d6 spo
życia lub daty produkcji, jakości, gatunku lub pochodzenia 
albo towary niewłaściwie oznaczone, 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 
3 000 złotych. 
§ 3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz 

, podżeganie do niego i pomocnictwo są karalne. 
Art. 137. § l. Kto w przedsiębio-rstwie handlowym lub 

usługowym ,narusza przepisy o obowiązku uwida.czniania cen, 
IPodlega karze grzywny do 3000 złotych albo "karze na
gany. 
§ 2", Kierownik uspołecznionego punktu sprzedaży deta

licznej lub zakładu gastronomicznego, 'który nie ma faktur 
albo innych dowodów d'ostawy lub przy jęcia na towary 
przechowywane w punkcie sprzedaży detalicznej lub zakła
dzie gastronomicznym, 

podlega karze a resztu albo grzywny. 
Art. 138. Klo, zajmując się zawodowo świadczeniem 

mług, żąda i pobiera za świadczenie zapłatę wyższą odobo
wiązującej albo umyślnie bez uzasa{inionej przyczyny odma
wia świadczenia, do którego jest obowiązany, 

podlega karze grzywny. 
Art. 139. Przepisów art. 132 i 134 nie .stosuje się do osób, 

które popełniły czyn określony w tych przepisach w ciągu 
5 laŁ od uprawomocnienia się orzeczenia skazującego za prze
stępstwo podobne albo w ciągu 21atod uprawomocnienia się 
orzeczenia () ukaraniu za. wykroczenie podobne. 

Rozdział XVI 

Wykroczenia przeciwko obyczajności publiczneJ. 

Art. 140. Kto publicznie dopuszcza się nieobyczajnego 
wybryku, 

ip(}dlega karze aresztu ,do miesiąca, 'ograniczenia wolności, 
grzywny do 3000 złotych albo karze nagany. . , 
Art. 14t. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzy-

zwoite ogłoszenie, na.pis lub rysunek albo używa słów nie
przyzwoitych, 

. podlega karze ' ograniczenia wolności, grzywny do 
3000 złotych albo karze' nagany; , 
Art. 142. Kto natarczywie, narzucając się lub w inny 

naruszający porządek publiczny sposób, pr,oponuje innej oso
bie dokonanie z nią clynu nierządnego, mając na celu uzys
kanie korzyści materialnej. 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności alb() 
grzywny. 

Rozdział XVII 

Wykroczenia -przeciwko urządzeniom użytku publicznego. 

Art. 143. § l. Kto , ze złośliwości lub swawoli utrlldnia 
lub uniemożli wia korzysta nie z urząd7,eń przewaczonych do 
użytku publicwego, a w szczególności uszkadza · lub usuwa 
przyrząd alarmowy. instalację oświetleniową, zegar"automat, 
telefon, oznaczenie nazwy miejscowości. ulicy, placu lub nie
ruchomości, urządzenie służące do utrzymania czystości lub 
ławkę. 

podlega karze aresztu, ograniczenia wOlności albo 
grzywny. 
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§ 2. W razie . popełnienia ' wyk~ocienia można orzec ob 0-
. wiązek za-płaty równowartoś~i wyrządzonej szkody albo obo-
wiązek przywrócenia do sta,nu poprzedniego. ' 

Art •• 44. § 1. Kto' na terenach przezn"aczonych do użytku 
lPublicz~~go itlszez'y lub uszkadza roślinność albo ' depcze 
trawnik lub zie"leniec lub też Aopuszcza do niszczenia ich 
przez zwierzęta majdujące 'się , pod jego nadzorem, 

podlega karzegr'żywny do 2000 złotych .albo karze na-
'. ' gany. · ' 

§ 2. Kto usuwa, niszCzy" lub uszkadza drzewa lub krze
wy stanowiące zadrzewienie przydrożne lub ochronne ' albo 
żywopłot przydrożny, 

.podlega karze aresztu, ograniczenia woln.ości albo 
grzywny. 

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w 
§ llub2 można orzec nawiązkę do wysokości 1000 złotych. 

Art, 145. Kto zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca do
stępne ,dla 'publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, . plac, 
'Ogród, trawnik lub zieleniec, . 

podlega karze grzywny do 1000 złotych 1I1bo karze na
gany. 

Rozdział XVIII . 

Wykroczenia przeciwko 'Obowiązkowi ,ewidencji. 

Art. 1~6. § 1. Kto nie dopełnia w terminie 'Obowiązku 
zgłoszenia w urzędzie stanu cywilnego faktu urodzen,ia lub 
zgonu, 

podlega ka.rze grzywny do 500 złotych albo karze 'na
gany. 
§ 2. SpraWca nie podlega odpowiedzialności, jeżeli po

mimo niedokonania' zgłoszenia akt stanu cywilnego został 
sporządzony we właściwym czasie. 

Art. 141, § 1. Kto nie dopełnia ciążącego na nim obo-
wiązkumeldun kowego, ' 

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo ka
rze na.gany. 
§ 2. Kto, będąc do tego 'Obowiązany, nie zawiadamia 

właściwego organu o niedopełnieniu przez inną oso'bę cią
żącego na niej obowiązku meldunkowego, 

podlega ' karze grzywny albo karze nagany, 

Rozdział XIX 

Szkodnictwo łeśne, polne l ogrodowe. 

~rt. 148. §. 1. Kto: 

1) dokonuje w nie .należącym do niego lesie wyrębu galę
zi, korzeni lub krzewóW, niszczy je lub uszkadza albo 
karczuje pniaki; 

2) zabiera z nie należącego do niego lasu wyrąbane gałę
zie, korzenie lub krzewy albo wykarczowane pniaki; 
podlega ka rze grzywny. , 
§ 2. Jeżeli czyn nie godzi w mienie społeczne, ,ściganie 

następuje tylko nażąda~iepokrzywdzonego. . 
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec na

wiązkę do wysokości 1000 złotych. 

Art. 149. Kto nabywa . gał.ęzie, .korzenie, krzewy' lub 
pniaki wiedząc o tym"że / pochodzą one 'z wykroczenia okreś
lonego w art. 148, lub pOqlaga do ich zbycia albo w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej przyjmuje je lub pomaga do 
ich ukrycia, 

podlega karze grzywny. 

Art. 15Ó. § 1. Kto uszkadza nie naleiący do niego ogród 
war~ywny, owocowy lub kWiatÓ'wy, drzewo owocowe lub 
krzew owocowy, . 

podlega' karze' ograniczenia wolności albo grzywny do 
3 '000 złotycli. . . 

. § 2. Jeżeli czyn nie 'godzi w mienie społeczne, ściganie 
następuje tylko na żą-'<lanie poktzywdzonego. , 

, § 3. W fazie ' popełnienia wykroczenia ' orieka się na-
wiązfę do wysokości 3000 złotych. . 

Art. 151. § 1. Kto pasie zwierzęta gos,podarskie na nie 
należących do niego gruntach leśnych lub rolnych albo przez 
takie grunty w miejscach, w których jest to zabronione, prze
chodzi, przejeżdża lub przegania zwierzęta gospodarskie, 

podlega karze grzywny {lo l 000 złotych albo karze na
gany. 
§ 2. Jeżeli grunt je'st zaorany, zasiany lub obsadzony, 

znajduje się w s,tanie sztucznego zalesienia, naturalnego od
nowienia lub stanowi młoQ.nik .leśny do lat 20, sprawca 

,podlega karze grzywny. 
§ 3. Karze określonej w §'2 podlega r.Ównież ten, kto 

przejeżdża lub przegania zwierzęta gospodarskie przez wodę 
J:amkniętą i zarybioną. 

§ ,4. Jezeli czyn nie godzi w mienie społeczne, 'ściganie 
następuje tylko na żądanie pokrzywdzonego. 

§ 5. W razie popełnienia wykroczenia · określonego . w 
§ 1, 2 lub 3 można orzec nawiązkę do wysokości ' 3 000 zło-
tych. ' 

Art. 152. § 1. Kto niszczy lubużytkl,1je . kosodrzewinę 
znajdującą się na siedliskaCh naturalnych vi' gÓfiich lub na 
torfowiskach, 

podlega karze grzywny do 2000 złotych albo ,karze na
gany. 

§ 2. W razie popełnienia wykroczenia można orzec na
wiązkę do wysokości l 000 złotych. 

Art. 153. § 1. Kto w nie należącym do niego lesie: 
1) wydobywa żywicę lub sok brzozowy, oorywa szysiki, 

zdziera korę, nacina drzewo lub łP inny sposób je uszka-
dza.. ' 

2) zbiera mech ' lub ściółkę,' 
3) z1)jera ,ga łęzie, korę, wióry, trawę, wrzos, szyszki lub 

zioła albo zdziera darń, ' 
4) zbiera grzyby lub owoce leśne w · miejscach, w których 

jest to zabronione, albo sposobem niedozwolonym, 
podlega karze- grzywny do 500 złotych albo karze na

gany. 
§ 2. Jeżeli czyn nie godzi w mieniespołec1Ele, ściganie 

następuje tylko na żądanie pokrzywdzonego. , 
Art. 154. § t. Kto na nie należącym ' do nieg'o gruncie 

leśnym lub rolnym: 
l) wydobywa piasek, margiel, żwir, glinę lub torf, 
2) niszczy lub uszkadzaurząd,zenia służąc~ do utrzyma~ia 

zwierząt lub ptaków, ' ' 
3) niszcży mrowiska lub ptasie gniazda, 
4) kopie dół lub rów, 

podlega karze grzywny :do 2000 złotych albo karze na
gany. ' 

§ 2. Tej samej k.arzepodlega, kto ',wYCluca na nie 'nale
żący do niego grunt leśny lub polny kamfenie, śmieci, " ,padli-
nę lub inne nieczystości. . , 

§ 3. Jeżeli czyn niego'dzi w mienie- społeczne,~ ś'Ciganie 
następuje tylko na żądanie. po-krzywdzonego. 

. Art. 155. § .1. Kto 'na gruncie leśnym lub rolriym iniszczy 
~tib " lIszkadza ' urządzen'iamelioracyjne, " " 

, . 1P0d'lega karze grzywny. 
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§ 2 .. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obe
wiązek zaplary równowartości wyrządzonej sz.kody lub obo
wiązek przywrócenia do stanu poprzedniego. 

J Art. 156. § l. Kto na nie należącym do Qieg~ gruncie 
leśnym lubrqlnymniszczyzasiewy, sadzonki lub trawę, 

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze na
g~ny. 

§ 2. Jeżeli czyn nie godzi w mienie społeczne, ściganie 
oastępuje tylko na żądanie pokrzywdLOnego. 

PO'f. 114 i t 15 

r 
§ 3. W razie popełnienia wykroczenia można orzec na-

wiązkę do wysokości l 000 złotych. 
Art. 157. § l. Kto wbrew żądaniu osoby uprawnionej 

nie opuszcza lasu, pola, ogrodu, pastwiska, · łąki lub grobli. 
podlega karze grzywny do l 000 złotych albo karze na
gany. 

§ 2. Jeżeli czyn nie godzi w m-ienie społeclne, ściganie 
następuje tylko na żądanie pokrzywdzonego. 

Przewodniczący Rady Państwa: J. Cyrankiewicz 
Sekretarz Rady Państwa: L. Stasiak 
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USTA WA 

z dnia 20 maja 1971 r. 

c Przepisy wprowadzające Kodeks wykroczeń. 

korozial I 

Przepisy ogólne. 

Art. I. Kod~ks wykroczeń wchodzi w życie z dniem 
l stycznia 1972 r. \ 

Art. II. § l. Z dniem wejścia w życie Kodeksu wykro
czeń tracą moc wszelkie przepisy dotyczące przedmiotów w 
tym kodeksie unormowanych. / 

§ 2. W szczególności tracą moc przepisy wymienione 
~ artykułach poniższych. 

Art. lU .. Ilekroć niniejsza usta wa . wymienia przepisy do
tychczasowe, iTareży przez to rozlmlieć przepisy z uwzględ
nieniem wszystkich zmian i uzupełnień, wprowadzonych 
przed dniem wejścia w życie tej ustawy. 

Art. IV. Uchyla się: 
l) rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lip

ca »1932 r. - Prawo o wykroczeniach (Dz. U. Nr 60, poz. 
572); 

2) . ustawę z dnia 14 kwietnia 1937 r. o szkodnictwie leś
nym i polnym (Dz. U. Nr 30, poz. 224); 

,3) dekret z dnia 4 marca 1953 r. o uzupelnie.niu przepisów 
karnych w sprawach o niewykonanie dostaw obowiązk.o
wych (Dz. U. z 1956 r. Nr 6, poz. 31); 

4) ustawę z dnia 13 lipca , 1957 r. o zwalczaniu $pekulacji 
i ochronie interesów nabywców oraz producentów rol
nych w obrocie handlowym (Dz. U. Nr 39, poz. 171); 

~) ustawę z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrzeniu odpowie
dzialności karnej za chuligaństwo (Dz. U. Nr 34, poz. 152); 

6) ustawę z dnia 17 czerwca 1966 r. o przekazaniu niektó
rych drobnych przestępstw jako wykroczeń do orzecznic
twa k~rno-administracyjnego (Dl. U. Nr 23, poz .. 149). 
Art. V. § l. Do czasu odrębnego ustawowego uregulo-

wania sprawy zapobiegania i zwalczania demoralizacji i prze
stępczości nieletnich zachowują moc obowiązującą .dotychcza
sowe przepisy dotyczące nieletnich, którzy dopuścili się czy
nów zabronionych prze.z ustawę pod groźbą kary · jako wy
kroczenia: 

l) zawa rte W szczególności wart. 6 Prawa o wykroczeniach 
z 1932 r., 

2) w zakresie postępowania - zawarte w szczególności w 
ustawie z dnia t5 grudnia 195\ r. o orzecz.nictwie karno
adrriiiJistracyjliym(Dz. U. z 1966 r. Nr 39, poz. 233) oraz 
w ustawie z dnia 17 cze,rwca 1966r. o przekazaniu nie

, których drobnych przestępstw jako . wykroczeń do orzeCz-
nictwa karno-administracyjnego (Dz. U. Nr 23, poz. 149). 
§ 2.W sprawach o popełnione przez nieletnich czyny, 

które dotychczas zabronione by-ły przez ustawę pod groźbą 
kary jako pr~estQps1wa. a z dniem wejścia w życie, ' Kądek:Su 

. ! 

wykroczeń stają się wykroczeniamI, stosuje się nadal do
tychczas1lwe przepisy o postępowa.nlu z nielelnimi. którzy 
dopuścili , się czynów za.bronionych przez ustawę Jak·o prze
st~pstwa. 

Rozdzlal' II 

Zmiany w przepIsach obowiązujących. 

Art. VI. Uchyla się: 
l) art. 4. 6 i 8 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej 

z dnia 22 marca 1928 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 
z 1932 r. Nr 42, poz. 417); 

2) art. 32 pkt 1 i 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospo
litej z dnia 22 marca 1928 r. o badaniu zwierząt rzeźnych 
i mięsa (Dz. U. z 1933 r. Nr 60, poz. 454); 

3) art. 11 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach pu
blicznych (Dz. U.Nr 22, poz. 162); 

4) art. 11 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
24 października 1934 r. o ustalaniu nazw miejsrowości 
i obiektów fizjograficznych oraz o . numeracji nierucpo-
!lllości (Dz. U. Nr 94, poz. 850); • 

5) art. 6 dekr~tu Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 2 paź
dziernika 1935 r. o odznakach i mundurach (Dz. U. Nr 72, 
ipoz. 455); # 

6) art. 78 dekretu z dnia 8 czerwca 1955 r. - Prawo o ak
tach stanu cywilnego (Dz. U. Nr 25, poz. 1St); 

7) art. 10 dekretu z dnia 23 marca 1956--r. o obowiązku 
szkolnym (Dz. U. Nr 9, poz. 52); 

8) art. 11 ustawy z dnia l lipca 1958 r. o zezwoleniach na 
wykonywanie przemysłu, rzemiosła, handlu i niektórych 
usług przez jednostki gospodarki nie uspołecznionej (Dz. 
U. Nr 45, poz. 224); 

91 art. 14 ustawy z dnia 22 kwietnia 1959 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w miastach i osiedlach (Dz. U. Nr 27, 
poz. 167); 

10) art. 27 I 28 ustawy z dnia 10 grudnia 1959 r. o zwalczaniu 
alkoholizmu (Dz. U. Nr 69, poz. 434); r' 

11) art. 29 ustawy z dnia 13 kwietnia 1960 r. o ochroni.e 
przeciwpożarowej (Dz. U. 'Nr 20, poz. 120); , 

12) art. 37 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 ~r.o zagospodaro
waniu lasów i nieużytków nie stanowiących własności 
!Państwa oraz niektórych lasów i nieużytków państwo
w'ych (Dz, U. Nr 29, poz. 166); 

13) art. 63 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. o łączności (Dz. 
U. Nr 8, poz. 48); 

14) art. 44 ustawy z dnia 15 Hpca 1901 r. o rozwoju syste
mu oświaty i wychowania (Dz. U. Nr 32, poz. 160); 

15) art. 24-26 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpie
czeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. 
U. Nr 53. po z, 295), 

/ ' 




