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DZIENNIK USTAW 
POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ 

Warszawa, dnia 20 'maja 1985 r. Nr" 23 

TR ESC: 
POI.: 

u S T A'w V: 

100 - z dnia 10 maja 1985 r. o zmianieniektÓJych przepisów praw4 _.tarnego I prawa o wvkroczeni 1,lch 26\ 

101 - z dnia 10 maja 1<135 r. o szc/eqólnej odpowie·dzialności .karnej . 265 

100 

USTAWA 

z dnia 10 maja 1985 r. 

o zmianie niektórych przepisów prawa karnego l prawa o wvkroczpnlacb. 

Art. 1. W Kodeksie karnym wprowadza się nastę

pujące zmiany : 

l) wart. 5 w § 3 wyrć\zy ,,200erO złotych" zastępuje się 
wyraz~ ini ,,50000 złotych"; 

2) p o art. 23 dodaje się a rt. 23a w brzmi en iu: 

.. Ar t. 23a. § l. Nie popełnia przestępstwa, kto w 
C(~ l u przysporzenia korzyści gospo
uiHce narodowej albo w celu pr ze · 
prowadzenia eksperymentów b rl(-ja w
czych, leczniczych, technicznych lub 
ekonomicznych, działając w grani
clCh ryzy~a, które według aktual
TI,ego stanu wiec!zy jest dOpllszclćllne, 
sprowadza ni~t,>ezpiecze .nstwo szkoci y 
lub doprow~dza do jej powstania. 
jeżeli spodziewana korzyść ma istot
ne znaczenie gospódarcze. poz.naw
cze lub lecznicze, oczeki\~anie jej 
osiągnięcia , jest uzasadnione, przy 
czym zostały zachowane zasady 
ostrożnego postępowania. a prawd .)-, 
podo,bicnstwo korzyści poważnie 

przekracza prawdopodobierlstwo mA) 

gacej wyniknąć szkody. 

3) wart. 36: 

§ 2. Zgoda uczestnika jest niezbędna. gdy 
skutki mogą go dotknąć . "; 

aj w * I v;;yrazy .,od 5000 do ' tOO 000 zło! yc h" zas tę
puje się wyrazami "od :W 000 do ~()(l 0(1) zło tych", 

b) w § 2 wyrazy .. od 5000 do \OOOOO{) złotych" za
stf;puje się wyrazami "od 20000 'do 5000000 zło-
tych"; . 

4) w '(ut. 37 w § l wyrazy ,,5000 źłotych" zash;puje 
się wyrazil.mi .. :W 000 zlotyet", -ił wyrazy "od 700 do 
601\ złotych" zastępuje się wyrazami "od 500 do 
l 500 zlotych"~ -

l' 

5) w art. 38 w pkt 4 po wyrazach "pojazdów mecha-. 
nicznych." dodaje się wyrazy "lub innych pojazdów", 

6) wart. 40 ~ l otrzymuje brzmienie: 
.. § l. Sąd orzeka pozbawienie praw publicznych w 

razie skazania za zbrodnię/'; 

7) wart .. 42 § l otrzymuje brzmienie: 
.. § 1. Sąd orzeka zakaz zajmowania określonych 

stonowisk lub wyk.onywania określonego za
wodu, jeżeli sprawca przy- popełnieniu prze
stępstwa nadużył stanowiska lub zawodu albo 
okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub 
wykonywanie zawodu zagraża interesowi spo
łecznemu.". 

8) wart. 43: 

a} ON § l po wyrazach "pojazd mechaniczny" dodllje.. 
się wyrazy "l\lb inny pojazd", a po wyrazach 

'"pojazdów mechanicznych" dodaje się wyrazy 
",lub innych pojazdów"; 

bl ' w § 2 po wyrazach "pojazdów mechanicznych" 
dodaje się wyrazy "lub innych pojazdów"; 

9) wart. 46 § 2 wyrazy "za inną zbrodnię popełnioną'~ 
zastępuje się wyrazami· "na karę pozbawienia wul
ności za inne przestf~ pstwo popełnione"; 

10) wart. 54 § 1 otrzymuje brzmienie ; 
.,§ 1. Jeżeli, przestępstwo zagrożone ' jest tylko karą · 

POZhil wienia wolności, przy czym dolna granica 
zd~ ro'/enia nie jest wyższll . niz 3 miesiące •. 
a wymielzona za nie ~aIa nie byłaby surowsza 
od roku pozbawi t'nia wolności, sąd uznAjąc, że 

skaZilllie na taką karę nie byłoby celowe, 
mOZl' ,)rzec karę ograniczenia woln oi;c i albo 
grzy\v·nl;. " ; . 

11) w art. · 5!:J w § 3 wyrazy "moze orzec" zast(;pu je się 
wy rilzem "orzpka". a wyrazy "od .500 do 20 (lUO zło
tych.' "1.dsh;puJe SIt: w yrazami "od 5000 do SU 000 zło
tych··i, 
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12) po art. 59 dodaje się art. 59a w brzmieniu: 

"Art. 59a. Sąd orzeka nawiązkę yv wysokości od 

13) wart. 83: 

5000 do 50000 złotych: -

l) na cel \ spoleczny związany z ochroną 
zdrowia, wskazany przez sąd - w ra
zie skazania za umyślne prżestępstwo 
przeciwko życiu_ i zdrowiu ' albo za 
inne umyślne przestępstwo, którego 
skutkiem jest śmier.ć, uszkodzenie cia
ła lub rozstrój . zdrowia pokrzywdzo
nego, _'''o 

2) na rzecz pok.rzywdzonego albo na rzecz 
Polskiego Czerwonego Krzyża lub. na 
inny cel społeczny wskazany przez 
sąd - w razie skazania za umyślne 

przestępstwo, o którym mowa w pkt l, 
albo za umyślne przestępstwo zniszcze
nia lub uszkodzenia mienia lub uczy
nienia go niezdatnym do użytku.") 

a) w§ 3 wyrazy "od 400 do 1 200 z!otych" zastępuje 
się wyrazami "od .1 000 do 3000 złotych", 

b) w § 4 po wyrazach "pojazdów mechanicznych" 
dodaje się wyrazy "lub innych pojazdów". Ił po 
wyrazach "prawa jazdy" dodaje się wyrazy "lub 
innego odpowiedniego dokumentu"; 

14) wart. 84 w § 2 wyrazy "od 4000 do 12000 złotych" 
zastępuje się wyrazami "od 10 000 do 30000 złotych", 

15) wart. 91: 
a) dodaje się nowy § 2--""w brzmieniu: 

,,§ 2. Warunkowe zwolnienie mo;i.e nastąpić po 
odbyciu co _ najmniej polowy kary przez 
skazanego: . 

1) za przestępstwo· nieumyślne, 

2) który sam sprawuje pieczę nad dziec
kiem do lat 15. do której wykonywania 
są obowiązani rodzice. 

3) będącego kobietą. która w chwili orze
kania o warunkowYIIł przedterminowym 
zwolnieniu ma ukończone 60 lat, albo 
mężczyzną. który uk~ńczył 65 l~t:"; , 

b) dotychczasowy § 2 otrzymuje oznaczenie § 3, 
e) dotychczasowy § 3 ' otrzymuje oznaczenie § 4; w 

przepisie tym powolanie ,,§ I" zastępuje się po
wolaniem ,,§ . 1 i 2", a powołanie ,,§ 2" zastępuje 
się powolaniem ,,§ -3"; 

16) w · a I lo 145 w § 3 po wyrazach "pojazd mechaniczny" 
doti ćl je.ię wyrazy "lub ,nny pojazd'~i 

17) wart. 146 po wyrazach "pojazd mechaniczny" do
daje Si, wyrazY "lub inny pojazd". a po wyrazach 
"pojazdu mechanieżnego" dodaje się WyfdZy "lub 
innego pojazdu"; _ 

18) wart. 178 w § 3 wyrazy "od 500 do 5000 złotych" 
zastępuje się wyrazami "od 5000 do 50000 złotych"; 

]9) art . 211 o t rzy muje brzmienie: 
"Art. 211. § 1. Kto. pełniąc funkcję vi jednostce gos

podarki. uspołecznionej lub gospoda
rując mieniem społecznym, nie dopel
nia obowiązku aibo przekracza swoje 

uprawnienia .i przez to stwarza moili
wość zniszczenia mienia lub powsta
nia innej poważnej szkody w mieniu 
społer '.1,D ym; 

podlega karze pozbawienia wol
ności· od 6 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Jeżeli następstwem czynu okreslonego 
w -§ 1 jest zniszczenie mienia społecz
nego lub powstanie w tym mieniu 
innej poważnej szkody, sprawcp 

podlega karze pozbawienia wol
ności od roku do lat 10. 

§ 3. Jeżeli spra}Vca dopuszcza się czynu 
określonego w § 1 lub 2 w celu osiąg
nięcia )(orzyści majątkowej, ' 

podlega karze pozbawienia wol
ności od lat 2 do lat 10. 

§ .4. Jeżeli sprawca dopuszcza się nie~ 

umyślnie czynu określonego w § ] 
lub 2. 

podlegą karze pozbawienia wol" 
noś ci do lat 3.'~+ 

20) art 220 otrzymuje brzmienie: 
"Arf. 220. Kto niszczy, ' uszkadza lub czyni niezdat .. 

nymi do użytku obiekt gospodarczy. urzą

dzenia techniczne lub mienie w znacznych 
rozmiarach albo utrudnia korzystanie z 
nich, powodując 'przez to istotne zakłóce
nia w działalności gospodarczej, komun i
,"acji lub łączności. 

podlega karze pozbawienia woinośc1 
na czas nie krótszy od lat 3."; 

21) w art. 330 w § 2 po wyrazach "pojazdu mechanicz
nego" dodaje się wyrazy ' "lub innego wojskowego 
pojazdu". 

Art. 2. W ustawie z dnia 19 kwietnia 1969 r. -- 
Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 13, 
poz. 95 oraz z 1982 r. Nr 40. poz, 271) Vi art. X: 

" l) w § 2 po wyrazie "grzywny" dodaje się wyrazy "dą 
5000 000 złotych", 

~) dodaje sU: § 3 wbrzmieniu: _ 
,,§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone 

~ w § 2 sąd orzęka na cel społeczny związany 

z ochroną środowiska. wskazany przez sąd. na
wiązkę w wysokości od. 50000 do I 000000 zło
tych." 

Art. 3. C Ilekroć ustawa inna niż wymieniuna w 
-art: 1 i 2: 

l) , przewiduje za przestępstwo: 
a) dolną g ranicę grzywny niższą niż 5000 złotych -

ustala . się ją w wyśokości 20000 złotych . . 
h) dolną granicę grzywny w wysokości 5000 złotych : 

- ustal a się ją w dziesięciokrotnej wysokości. 

cJ dolną granicę g~zywny wyższą niż 5000 zło

tych - ustala sie ją w dziesięciokrotnej wyśo
kości, z tym że nie może _ ona plzekroczyć kwoty 
500000 zł ct ych, 

d) górną granicę grzywny w wysokości 5000 złotych 
albó . okresla t~ granicę kwotą niższą lub wyż

szą - ustala się .ją w dziesięciokrotnej wysokości, 
a jeżeli przewiduje górną granicę grzywny w wy
sokości 1 000000 złotych - ustala się ją -w wyso-
kości 5 000 000 złotych, . 

. 2) określa granice nawiązki albo wiirtość kwotową 

mienia. towaru lub wyrządzonej szkody - ustctla się 

je w dzipsi ęciokrotnej wysokości. 

2. Przepisu ll <; t. I pkt 2 nie stosLlje się do przestępstw 
określon yeh w liSt" wie '[. dnia 25 września 1981 r: o zwal
czaniu spekulacji ' (Dz. U. Z 1982 r. Nr 36. poz. 243). 

Art. 4. W Kodeksie postępowania karnego wprowa
dza się następujii.::e zmiany: 
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1.) ' dotychczasową treść art. 13 oznacza się jako § 
i dodaje się § 2 w brzmieniu: 
!,§ 2. W razie nieudzielenia żądanych wyjaśnień w 

w wyznaczonym terminie, sąd lub prokurator 
może nałożyć na kierownika organu zobowią
zanego do ich udzielenia karę pieniężną w . 
wysokości do 10000 złotych. Karę pieniężną 
należy u<;hylić, jeżeli ukarany usprawiedJi wi 
opóźnienie. Usprawiedliwienie może nastąpić 

, najpómiej - w ciągu tygodnia od daty doręcze
nia postanowienia wymierzającego karę pie
niężną. Na ' postanowienie o odmowie' uchyle
nia nałożonej kary pieniężnej przysługuje za-
żalenie."; r 

2) wart. 242 w § 1 wyrazy lIdo 2000 złotych", zastępuje 
się wyrazami lIdo 20000 złotych"; 

3) wart. 419 w § 1 w pkt 3 wyraZy ,,5000 złotych" 
zastępuje się wyrazami ,,50000 złotych"; 

.) , wart. 451 wyrazy ,,25000 złotych" zastępuje się wy
razami ,,250 000 złotych"; 

5) ~ art. 465 w § 4 wyraz "uwzględnienia" zastępuje 
się wYrazem "wnie.sienia"; 

6) w art. 547 § 3 otrzymuje brzmie.nie: 
,,§ 3. W razie skaz-ania żołnierza ' odbywającego Za

sadniczą służbę wojskoWą lub pelniącego słuzbę 
wojskową \II charaktj:!rze kandydata na żołnie

rza zawodowego albo osoby spełniającej ·za
stępczo obowiązek służby wojskowej, ' ko.szty 
postępowania ponosi Skarb Par.stwa."; 

.'1) w art. 554 w § 2 ńa koncu dodaje się wyrazy "a tak
że opłaty przewidziane ' za udzielenie informacji z re
jestru skazanych": 

' Art. 5. W ,Kodek.sie karnym wykonawczym wprowa
dza się następujące zmiany: 

l) wart. \8\ : 

aj w §' t po wyrazach "pojazdów mechanicznych" 
dodaje się wyrazy "lub innych pojazdów", ·, 

b) iW § 2 po wyrazaCh "pojazd mechaniczny" do-
daje się wyrazy "lub inny pojazd"; . 

2) po arf. 215 dodaje się art. 2151 w brzmieniu: 

\ 

§ 2. 

§ 3. 

W .razie w'y~ządzenia. przez skazane
go z . jego winy szkody w mieniu 
zakładu karnego, aresztu śledczego 

lub ośrodka przystosowania społecz

nego, nie przekraczającej wyso\wści 

najniższego miesięcznego wynagro
dzenia Zd pricę w gospodarce uspo-

, lecznionej, naczelnik tego zakładu. ' 
aresztu , lub ośrodka może wydać 

orzeczenie o ' obowiązku skazanego 
naprawienia tej szkody przpz zapłatę 
gdpowiedniej sumy pieniężnej; orze
czenie 'wraz z uzasadnieniem doręcza 
się 'zainteresowanemu. 
Skazanemu przysługuje w terminie 
trzech miesięcy od otrzymania orze-
czenia naczelnika po·wództwo o usta
lenie, " że należność nie istnieje w 
całości lub w części. 

Ściągnięcie należności następuje w 
trybie przewidzianym w przepisach 
o postępowaniu eqzeku<:yjnym w ad
ministracji , .. 

Art. 6; ; t. W Kodek.sie wykrocżeil wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) wart. 1 wyrazy "grzywny do 20000 złoty!:h" zastę-

puje się wyrazami "glzywny do 50 000 złotych"; , 
2) w art. tO w § 2 wyrazy "od 200 do 600 złotych" za

stępuje się wyrazami "od 500 do 1500 złotych"; 

3) wart. 23 wyrazy "od 2000 do .000 złotych" zastępu
je się wyrazamI' "od 5000 do 10000 złotych"; 

4) wart. 24 w § 1 wyrazy "od 400 do 20 000 złotyc~" 
zastępuje się wyrazami "od l 000 do 50000 złotych"; " . . 5) w art. ~ § l otrzymuje brzmienie:, ' 
,,§ 1. Wymierzając grzywnę powyzej 10000 złotych, 

orzeka sil~ zastępczą karę aresztu. przyjmując 

jeden dzień ' ,aresztu za równoważny grzywnie 
od 506 do t 500 złotych."; 

- 6)w art. 28 w § t w pkt 'l po wyrazach "pojazdów me
chanicznych" dodaje się wyrazy "lub inny,ch p~iaz
dów"; 

1) w art. 29: 

a) w § t wyrazy "karę zakazu prowadzenia pojaz
dów mechanicznych wymierza się w miesiącach 

lub latach na okres od 3 miesięcy do 2 lat" za
stępuje się wyrazami .. karę zakazu prowadze'nia 
pojazdów. mechanicznych lub innych pojazdów 
wymierza SIę w miesiącaeh lub Jalach na okres 
od 6 miesięcy do 3 lat", 

b) w § 3 po wyrazach "pojazdów m''echanicznych'' 
dodaje się wyrazy "lub innych pojazdów", a po 
wyrazach "prawa jazdy" dodaje się wyrazy "lub 
inn.ego dokumentu"; , 

8) w art. 37 wyrazy ,,8000 złotych" zastępuje się wyra-
zami ,,20000 złotych"; , 

9) po art. 37 dodaje się art. 37a w brzmieniu: 

"Art. 37a. 

10) w art. 45· 

Jeżeli w związku z wykróczenietn prze- o 
ciwko porządkowi i ·spokojowi , publicz
nemu zostały użyte uzbrojone oddziały 

luh pododdzialy zwarte Milicji Obywatel
skiej. można orzec wobec sprawcy na
wiązkę w wysokości do 3() ÓOO.::łotych.", 

a) w § 1 wyrazy "upłynęło 6 miesięcy. a gdy czyn 
. jest zagrożony karą aresztu - jed en rok" zastępuje 
się wyrazami "upłynął jeden rok", 

b) w § 3 wyrazy ,,2 lata" zastępuje f;ię wy razami 
,,3 lata"; 

11) a) dotychczas<?wa treść a (t. 49 otrzymuje oznaczenie 
,§ I. 

b) dodaje się § 2 w hrzmieniu: 
,,§ 2. Tej samej kćlfze pocHega, kto narusza pJze

pisy o 99dle, barwach i hymnie Polskie] 
Rzeczypospolite i LlIdowej."; 

12) wart. 52 w § I: 

a) w pkt 1 po wyrazach "administracji państwowej" 
dodaje się wyrazy "uczestniczy w takim zgromd
dzeniu", 

b) wyrazy "grzywny. albo karze nagany"· z·astępuje 
się wyrazami "aresztu albo grt"ywn'y"; 

13)." w arL 57: 
aj w §c 1 po wyrazie .. wykr.oczenie" dodaje się wy· 

razy .. albo nie będąc osobą /najbliższą dla skaza
nego lub ukaranego uiszcza za niego grzywnę łub 
ofiarowuje mu albo " ,<obie dla niego najbliższej 
pienią(he na ten cel', , . 

b) w § 3, po wyłazach "w naturze" dodaje ,się wyrazy 
"a tajp.e pieniądze wplacpne nd poczet grzywny; 
lUD ofiarowane na ten ceł"; 

I 
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a) art. 63a otrzymuje brzmienie: 

15) 

16) 

17) 

"Art. 63a. § 1. Kto umieszcza w miejscu publicz
nym do tego nie przeznaczonym 
ogłoszenie. plakat. afisz. ' apel, ulotkę. 
napis lub ryśunek albo wystawia je 
na widok publiczny w innym miejscu 
bez zgody zaIZądzającego tym miej-
scem. , 

podlega karze aresztu. ogr uni
Cżenia wolności albo grzywny. 

§ 2. W 'razie popełnienia wykroczenia 
można orzeC przepadek rzeczy stano
wiących przedmiot wykroczenia oraz 
nawiązkę w wysokości do 30 '000 zło
tych lub obowiązek przywrócenia do 
stanu poprzedniego."; 

w art. 67 w § l wyrazy "grzywny albp karze naga
ny" zastępuje się wyrazami "aresztu albo grzywny"; 

wart. 86: 
a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

,,§ 2. Kto dopuszcza się wykroczenia określonego 

w § 1. zn?jdując się w stanie ' po użyciu 

alkoholu lub podobnie działającego środka. 

podlega karze aresztu, ogra,!iczenia 
wolności albo grzywny.", 

b) dotychczasowy § 2 otrzymu je oznaczenie § 3; w 
przepisie tynt po wyrazie "wykroczenia" dodaje ' 
się_ wyrazy "określonego w § I ", a wyrązy "po' 
jazd samochodowy" zastępuje się wyrazami "po
jazd mechaniczny lub inny pojazd" oraz wyrazy 
"pojazdów samochodowych" ·zastępuje się wyraza
mi "pojazdów mechanicznych lub' innych po
jazdów"; 

art. 87 otrzymuje brzmienie: 
.. Alit. 87. § L Kto. znajdując się w stanie po użyciu 

alkoholu lub podobnie działającego 

środka, prowadzi pojazd mechaniczny 
w ruchu lądowym. wodnym lub po' 
wietrznym. 

podlega karze aresztu albo 
grzywny nie niższej 

10000 złotych. 
§ 2. Kto. znajdując się w ,stanie po użyCiu 

alkoholu lub podobnie działającego 
środka, prowadzi na drodze publicz
nej inny pOJazd, niż określony w § 1. 

podlega karze aresztu do 2 mie
si()cy Qlbo grzywny. 

§ 3. W [azia" popełnienia wykroczenia 
określonego w § l lub 2 orzeka się 

zakaz prowadzenia pojazdów mecha
nicznych lub innych pojazdów."; 

18) wart. 92 w § 3 wyrazy .. pojazdów samochodowych" 
zastępuje się wyrazami .. pojndów mechanicznych 
lub innych pojazdów"; 

,19) wart. 93 w §2 wyrazy "przez osob~) p-rowadzącą 

pojazd samochodowy" zastępuje się wyrazami " .. o 
którym mowa w § 1", a wyrazy "pojazdów sómoch0-
dowych" zast~puje sj<~ wyrazami "pojazdów mecha
nicznych lub innych pojazr1 ów"; 

20) w <Ht. 1 ~() w § l ' skreśla się pkt 1; 
'21) wart. 134: 

a) dodajp SiC1 nowy § 2 w brzmieniu: 
.. § 2. tej samej kar7.e podlega, kto prży nabycIu 

produktów roln ych lub hodowlan ych oszu. 

kuje dostawcę co do ilości, wagi; miary, 
gatunku lub ceny, jeżeli dostawca poniósł 
lub mógł ponieść szkodę nie przekraczającą 
2000 złotych."; 

b) dotychczasowy § 2 otrzymuje oznaczenie § 3 
brzmienie: 
,,§ 3. UsilowQnie wykroczenia określonego w § , t 

lub 2 oraz podżeganie i pomocnictwo są 

karalne."; 

22) wart. 135 po wyrazach "w przedsiębiorstwie handlu 
detalicznego" dodaje się wyrazy .. lub w przedsię

biorstwie gastronomiczn ym"; 

23) art. 139 skresJa się. 

2. Ilekroć przepisy ustaw przewidują za wykroczenie 
inne dolne lub górne granice grzywny nIż wynikające 

z przepisów części ogólnej Kodeksu wykroczen. ustala 
się je w dwu i pół raza wyższej wysokości. 

3. Ilekroć przepisy ustaw przewidują za wyklOcze
nie dolną lub górną granicę nawiązki albo określają 

wartość kwotową mienia, towaru lub wyrządzonej szko~ 
dy. ustala się je w dwu . i pól raia wyzszej wysokości. 

Art. 7. W Kodeksie postępowania 'w śprawach o wy
kroczenia wprowadza się naSlt;pujące zmiany: 

l) wart. 19 w § 1 wyrazy "IN sprawach o wykroczenia 
określone w arf. 50, 60, 62, 6~. 87, 119~ . .1.22, 124, 
126, 132-136, 138, 148, 14!-J i 151-156 Kodeksu wy
kroczen" sk!eśla się; 

2) wart. 40 w § 1 wyrazy "W sprawach o wykrocze.nia 
okreś lone wart. 60, 119. 120, J 22, 126. 133-136, 148 
i 149 Kodeksu wykroczeń" zastępuje się wyrazami 
"W sprawach o wykroczenia określone w ' art. , 52 
§ I. art. 53, 56-61. .,p3. 63a. 67;0--69.73. 74. 82 §, l 
pkt 1. 3 i 4, art. 83.107.111.112: 118-120.122, 123, 
125-129, 132-136, 138, l43, 148, 149,153 i 154 § l 
pkt 1-3 Kodeksu wykroczeńi wart. 28 ustawy 'zdnia 
7 kwietnia 1949 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 25, 
poz. 180), wart. 52 pkt 4 i 5 ustawy zdńia 17 czerw
ca 1959 r. o hodowli, ochronieiwierząt łow~ych 
i prawie łowieckim (Dz. U. z 1973 r. Nr 33, poz. 197), 
wart. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 stycznia 1961 r. 
o broni. aIHl{nic'ji i materia. łach wybuchowych (Dz. U. 
Nr-6, poz. 4:1 i z 1983 r. Nr 6, poz 35), wart. 24: 
ust. l llstdWy 'z cjnia 9 kwietnia . 1968 r. o Zezwo
leniach na publiczną działalność artystyczną, rozryw
kową i sportową IDz. U. Nr 12, poz. 64), wart. 1 ust. 6 
i art. 4 ust. 7 usta wy z dnia 25 września 1981 r. 
o zwalczaniu spekulacji (Dz. , U, z 1982 r. Nr 36. poz. 
243), wart. 43 ust. 3 ustawy z dnia 26 pażdziernika 

1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i z 1984 r. Nr 34. 
poz. 184) oraz wart. 27 ustawy z dnia 18 kwietnia 
1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 2'1" 
poz. 91)"; 

3) wart. 63 w § 2 wyrazy "od 200 d'o 2000 złotych" 
zastępuje się wyrazami "od 500 do 5000 złotych", 

4) wart. 64 w § l wyrazy "od 200 do 3000 złotych" 
zastępuje sie wyrazami "od 500 do 7500 złotych", 

5) wart. 6fi w § 1 wyrazy "od 50 do 1 000 złotych" za
st~:plłie się wyrazami "od 200 do 2000 złotych'!; 

6) wart. 136 w § 1 wyrazy "od 200 do 1200 złotych" 
zastępuje si~; wy['ćlz~'1mi .. od 500 do 3000 złotych", 

a wyrdzy "do 2000 złotych" zastępuje się wyriizami 
' ,.do :) Ol/O złotych"; 

'7) w 'arL 148 w § 3 wyrazy ;;od 800 dCl 2000 złotych" 
-zasl~puje się wyrazami "od 2 000 do 10000 złotych". 

/ 
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Art. 8. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. - Przepisy 
wprowadzające Kodeks postępowania w sprawach ° wy
krocienia .(Dz. U. Nr 12, poz. 117) art. XIV skreśla się. 

,. Art.g. W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 paź
dziernika 1971 r. (1)z. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103) wpro
wadza się następujące zmiany: 

l) wart. 42 w § l wyri'lzy "od 200 złotych do 600 zło
tych" zastępuje si!'l wyrazami "od 500 złotych do _ 
1500 złotych"; 

2) wart. 160 w § 1 wyrazy "do 2000 złotych" zastępuje 
się wyrazami "do 20000 zlol ych"; 

,3) w art. 233 w § 2 po wyrazach "art. 138 § 3" dodaje 
się wyrazy Ha także opłaty przewidziane za udziele
ni~ informacji z rejestru skazanych"; 

4) wart. 245 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

,,1) umarza wykonanie kary grzywny orzeczonej w 
rozmiarze do 20000 złotych oraz kary pieniężnej 
orzeczonej w rozmiarze 'do -5 000 złotych" .. 

Art. 10. W Prawie o ustroju sądów powszechnych 
(Dz. U; z 1964 t. Nr 6, poz. 40, Z 1967 r. Nr 13; poz. 55, 

z 1969 r. Nr 13, poz. 98, z 1974 T. Nr 50, poz. 316, z 1975 r. 
Nr 16, poz. 91 i Nr 34, poz. 183, z 1982 r. Nr 16, poz. 
125, Nr 19, poz. 145, Nr 31. poz. 214 i Nr 35, poz. 228 
oraz z 1985 r. Nr 20, poz. 85) wprowadza się następujące 

zmiany: 
l) wart. 10 dodaje się na końcu wyrazy "jak również 

okresli wysokość opłaty za udzielenie informacji 
z 'rejestru skazanych i zasady jej uiszczania"; . 

2) wart. 29 w § l wyrazy "do 5000 złotych" zastępuje 
się wyrazami "do 10000 złotych". 
Art. 11. W ustawie z dnia 31 stycznia 1980 r~ o 

godle, barwach i hymnie Polskiej Rzeczypospolitej Ludo
wej (Dz. U. Nr 7, poz. 18) wart. 18 wy1azy "z tym że 

utrzymuje się w mocy art. 13 tego dekretu" skreśla się. 

Art. 12. W ustawie z dnia 2,S września 1981 r. o 
zwalczaniu spekulacji (Dz. U. z 1982 r. Nr 36, poz. 243) 
art. I ust. 8 i art. 17 skreśla się. 

Art. 13. Ustawa wchodzi w życie z dniem l lipca 
1985 r. 
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USTA WA 

! dnia 10 maja 1885 r. 

o Szczf'gólnej odpowiedzialnoścł karnej. 

W ' celu wzmożenia ochrony gospodarkiuspolecznio
nej i interesów obywateli oraz poprawy ładu i porządku 
pub}icznego stanowi się, co następuje: 

Rozdział l 

Zasady szczególnej odpowiedzialności karnej. 

. Art.- l. Zawieszenia wykonania kar.y pozbawienia 
I wolności nie stosuje się do sprawców przestępstw okreś, 
lonych w: 

l) art. 9, chyba że szkoda wyrządzona przestępstwem 
została naprawiona w całości, a wyjątkowy, szczegól
nie uzasadniony wypadek przemawia za w~rllnko\'\Tym 
zawieszeniem wykonania kary, 

2) art. 145 § 3 w związku z art. 145 § 2 Kodeksu 
karnego; 

3) art. 15:> § L art. 157 § 1 w związku z art. 156 § l, 
art. 157 § 2, art. 158 § 2 i 3, art. 159 i 168 ~ l Kodek
su karnego .- popełnionych w stanie nietrzeżwości, 

4) art. 239, 241 § 1-3 i art. 242 Kodeksu karnego, chyba 
że zachodzą okoliczności 'przewidziane wart. 243 
Kodeksu karnego, 

5) art. 202 § L art. 208, 209, 211, 214 § 2 i art. 215 
Kodeksu karnego, chyba że zachodzą okoliczności, 
o ktmych mowa w pkt L 

6) art. 212 § 1 i 2 . Kodeksu karnego, jeżeli przestęp
stwem została wyrządzona szkoda w mieniu należą
cym do przewoż~ika będącego jednostką gospodarki 
uspołecznionej lub w mieniu powierzonym mu do 
przewozu, chyba że zacho?zą okoliczności. o których 
mowa w pkt L 

,7) art. 221 § 4 i art. 223 § 3 Kodeksu karnego oraz 
art. 1 ust. 5. art. 2 ust. 2 i art; 4t. ust. 2 i 4 ' ustawy' 
z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu . .spekuliieji
(Dz U. z 1982 r. Nr 36, p0Z. 243: .1- z .. 1'985(. Nr ,23, 
poz. ruD), -

8) art. 3-5,~rt. 6 ust. L art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 
22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolopego 
wyrobu spirytusu ~(Dz. U. Nr 27, poz. 169). 

Art. 2. § 1. Do sprawców przestępstw określonych 
wart. 1, 9 i art. 10 oraz przestępstw określonych wart. 
168 § 2, art. 201. 202 § 2 i art. 210 KodeJ-·;u karnego sąd 
może zastosować nadzwyczajne złagodzeni' kary jedynie: 

)} w wypadkach wskazanych w ustawie \Haz w stosun-
ku do nieletniego ądpowiadającego 'w myśl art. 9 

'- § 2 Kodeksu. karnego, 
2) w wyjątkowych, szczególnie uzasadnioll 'ich wypad

kach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za 
przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa. d 

sprawca zawiadomił organ powółany do' sciganid 
o fakcie przestępśtwa i istotnych okolicznościach 
jego popełnienia • . zanim organ ten o nich się do
wiedział. 

§ 2. Przepisy § 1 stosuje się odpowiednio do pod że
gacza i pomocnika. 

Art. 3. § 1. Kara grzywny nie może być hizsza w 
razie skazania za przest(~pstwo ok reślone w: 

l) art. 9 i art. 10 oraz za przestGPstwa określone w 
art. 199 § 1. art. 200 § 1. art. 201. 20?, 208-211 
i art. 215 Kodeksu karnego - od wartości mienia 
zagarniętego przez sprawcę lub uzyskanego przez 
niego za pomocą czynu zabronionego, 

2) art. 221 § 4 i art. 223 § 3 Kodeksu karnego oraz 
art. 1 ust. 5, art. 2 ust. 2 i \a;t. 4 ust. 2 i 4 ustawy 
z dnia 25 września 1981 r. o zwalczaniu spekulacji -
.od dwt,krotnej wartosci towaru będącego przedmio
tem przestępstwa spekulacji. 

3) art. 212 § 1 i 2 oraz art. 2 r 4 § 2 Kodeksu karnego -
od \vysokości wyrządzonej szkody, 

4J ar-L 239-'-242 Kodeksukilrnego .· -od dziesięciokrot
nej wysolmści · udzielonej 'lub przyjętej .korzyści ma-
jątkowej, . . 




