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U S TAWA

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Kodeks post´powania w sprawach o wykro-
czenia wchodzi w ˝ycie z dniem 17 paêdziernika 2001 r.

Art. 2. § 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie Kodeksu post´-
powania w sprawach o wykroczenia tracà moc dotych-
czasowe przepisy w kwestiach unormowanych w tym
kodeksie, chyba ̋ e przepisy niniejszej ustawy stanowià
inaczej.

§ 2. W szczególnoÊci tracà moc:

1) ustawa z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks post´po-
wania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. Nr 12,
poz. 116, z 1972 r. Nr 49, poz. 312, z 1975 r. Nr 16,
poz. 91 i Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125
i Nr 45, poz. 291, z 1983 r. Nr 6, poz. 35 i Nr 44,
poz. 203, z 1985 r. Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39,
poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135, z 1989 r. Nr 34,
poz. 180, z 1990 r. Nr 20, poz. 121, Nr 43, poz. 251
i Nr 72, poz. 422, z 1991 r. Nr 32, poz. 131 i Nr 94,
poz. 419, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 27,
poz. 96, z 1995 r. Nr 95, poz. 475, z 1997 r. Nr 43,
poz. 272, Nr 102, poz. 643 i Nr 123, poz. 779 oraz
z 1998 r. Nr 113, poz. 717);

2) ustawa z dnia 20 maja 1971 r. — Przepisy wprowa-
dzajàce Kodeks post´powania w sprawach o wy-
kroczenia (Dz. U. Nr 12, poz. 117, z 1985 r. Nr 23,
poz. 100, z 1991 r. Nr 73, poz. 321 i z 1997 r. Nr 98,
poz. 602);

3) ustawa z dnia 20 maja 1971 r. o ustroju kolegiów do
spraw wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 118, z 1972 r.
Nr 49, poz. 312, z 1974 r. Nr 24, poz. 142, z 1975 r.
Nr 16, poz. 91, z 1982 r. Nr 45, poz. 291, z 1989 r.
Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 43, poz. 251, z 1991 r.

Nr 32, poz. 131, z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i z 1998 r.
Nr 113, poz. 717).

§ 3. Pozostajà jednak w mocy przepisy ustaw w za-
kresie, w jakim uprawniajà one okreÊlone organy do
Êcigania wykroczeƒ i wyst´powania w tych sprawach
w charakterze oskar˝yciela publicznego oraz nak∏ada-
nia grzywien w drodze mandatu karnego. Organy te
uprawnione sà tak˝e do prowadzenia czynnoÊci wyja-
Êniajàcych, o których mowa w Kodeksie post´powania
w sprawach o wykroczenia.

Art. 3. § 1. Je˝eli obowiàzujàce przepisy powo∏ujà
si´ na uchylone przepisy dotyczàce przedmiotów unor-
mowanych w Kodeksie post´powania w sprawach
o wykroczenia albo odsy∏ajà ogólnie do przepisów
o post´powaniu w sprawach o wykroczenia, stosuje
si´ w tym zakresie odpowiednio przepisy Kodeksu po-
st´powania w sprawach o wykroczenia, z zastrze˝e-
niem § 2.

§ 2. Przepisy ustawy, o której mowa w art. 2 § 2
pkt 1, wymienione w art. 170 ustawy z dnia 26 listopa-
da 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 155,
poz. 1014, z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485,
Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6,
poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95,
poz. 1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz
z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88, poz. 961,
Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082 i Nr 102, poz. 1116),
stosuje si´ nadal w sprawach o naruszenie dyscypliny
finansów publicznych, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31
grudnia 2003 r.

Art. 4. § 1. Radcowie kolegiów do spraw wykroczeƒ
przez okres 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie Kodek-
su post´powania w sprawach o wykroczenia zachowu-
jà prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.
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§ 2. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opi-
nii kolegium w∏aÊciwego sàdu okr´gowego, mo˝e mia-
nowaç radc´ kolegium do spraw wykroczeƒ, który
ukoƒczy∏ aplikacj´ sàdowà lub prokuratorskà i zda∏ eg-
zamin s´dziowski lub prokuratorski, na jego wniosek,
z∏o˝ony w terminie miesiàca od dnia wejÊcia w ˝ycie
Kodeksu post´powania w sprawach o wykroczenia,
asesorem sàdowym.

§ 3. Stosunek pracy z radcà kolegium do spraw wy-
kroczeƒ wygasa z up∏ywem terminu wskazanego w § 1,
chyba ˝e przed up∏ywem tego terminu zostanie on
mianowany asesorem albo referendarzem sàdowym
bàdê  zatrudniony jako pracownik sàdowy.

Rozdzia∏ 2

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 5. § 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Ko-
deks wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z 1981 r. Nr 24,
poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r. Nr 6, poz. 35
i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275, z 1985 r. Nr 14,
poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39, poz. 193,
z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 34,
poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72, poz. 422 i
Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29 i Nr 60, poz. 310, z 1997 r.
Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85, poz. 539, Nr 98,
poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106, poz. 677, Nr 111,
poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133, poz. 884 i Nr 141,
poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717, z 1999 r. Nr 83,
poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22, poz. 271,
Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117, poz. 1228 oraz
z 2001 r. Nr 100, poz. 1081) art. 10 otrzymuje brzmienie:

„Art. 10. § 1. Je˝eli czyn b´dàcy wykroczeniem wy-
czerpuje zarazem znamiona przest´p-
stwa, orzeka si´ za przest´pstwo i za
wykroczenie, z tym ˝e je˝eli orzeczo-
no za przest´pstwo i za wykroczenie
kar´ lub Êrodek karny tego samego
rodzaju, wykonuje si´ surowszà kar´
lub Êrodek karny. W razie uprzednie-
go wykonania ∏agodniejszej kary lub
Êrodka karnego zalicza si´ je na po-
czet surowszych.

§ 2. Przy zaliczaniu kar przyjmuje si´ jeden
dzieƒ aresztu za równowa˝ny jedne-
mu dniowi pozbawienia wolnoÊci,
dwóm dniom ograniczenia wolnoÊci
oraz grzywnie w kwocie od 20 do 150
z∏otych.

§ 3. Kar´ aresztu orzeczonà za wykrocze-
nie uwa˝a si´ za kar´ tego samego ro-
dzaju co kara pozbawienia wolnoÊci
orzeczona za przest´pstwo.

§ 4. Zaliczeniu, o którym mowa w § 1, nie
podlegajà Êrodki karne w postaci:
1) nawiàzki, je˝eli za wykroczenie i za

przest´pstwo orzeczono je na rzecz
ró˝nych podmiotów,

2) obowiàzku naprawienia szkody, je-
˝eli za wykroczenie i za przest´p-

stwo orzeczono je w zwiàzku z ró˝-
nym rodzajem szkód.”

§ 2. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 7,
poz. 25, Nr 77, poz. 355, Nr 91, poz. 421 i Nr 105, poz.
509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 81, poz. 406, z 1996 r.
Nr 77, poz. 367, z 1997 r. Nr 75, poz. 471, Nr 98, poz. 604,
Nr 106, poz. 679, Nr 117, poz. 751—753, Nr 121,
poz. 769, Nr 124, poz. 782 i Nr 133, poz. 882, z 1998 r.
Nr 98, poz. 607, Nr 160, poz. 1064 i Nr 162, poz. 1118
i 1125, z 1999 r. Nr 20, poz. 180, Nr 60, poz. 636, Nr 75,
poz. 853, Nr 83, poz. 931 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2000 r. Nr 48, poz. 551, Nr 50, poz. 580, Nr 56, poz. 678,
Nr 114, poz. 1193, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1314
i 1319) w art. 161 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) o wykroczenia oraz wykroczenia skarbowe,”.

§ 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2000 r. Nr 101, poz. 1092 oraz z 2001 r. Nr 41,
poz. 465, Nr 81, poz. 877 i Nr 100, poz. 1084) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 134:
a) skreÊla si´ ust. 2,
b) w ust. 4 skreÊla si´ wyrazy „ , a w sprawach

o wykroczenia w ruchu drogowym — z zakazem
prowadzenia pojazdów mechanicznych i innych
pojazdów”;

2) skreÊla si´ art. 136 i 137;

3) w art. 138 w ust. 3 skreÊla si´ zdanie drugie;

4) w art. 138 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:
„4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, dotyczàcy

komendantów wojewódzkich Policji i ich za-
st´pców lub policjantów pe∏niàcych s∏u˝b´
w Komendzie G∏ównej Policji kieruje si´ do Ko-
mendanta G∏ównego Policji.”

§ 4. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Urz´dzie
Ochrony Paƒstwa (Dz. U. z 1999 r. Nr 51, poz. 526,
Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 73,
poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 119:
a) skreÊla si´ ust. 2,
b) w ust. 3 po wyrazach „obni˝enia stopnia” skre-

Êla si´ przecinek oraz wyrazy „a w sprawach
o wykroczenia w ruchu drogowym — z zakazem
prowadzenia pojazdów mechanicznych i innych
pojazdów”;

2) skreÊla si´ art. 121 i 122.

§ 5. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra-
˝y Granicznej (Dz. U. Nr 78, poz. 462, z 1991 r. Nr 94,
poz. 422, z 1992 r. Nr 54, poz. 254, z 1993 r. Nr 12,
poz. 52, z 1994 r. Nr 53, poz. 214, z 1995 r. Nr 4, poz. 17,
Nr 34, poz. 163 i Nr 104, poz. 515, z 1996 r. Nr 106,
poz. 496 i Nr 124, poz. 583, z 1997 r. Nr 28, poz. 153,
Nr 88, poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 110,
poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 498) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 138 skreÊla si´ ust. 1—5;
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2) skreÊla si´ art. 139;

3) w art. 140 w ust. 3 skreÊla si´ zdanie drugie.

§ 6. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie
Wi´ziennej (Dz. U. Nr 61, poz. 283 i Nr 106, poz. 496,
z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 88, poz. 554 i Nr 133,
poz. 883, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 2, poz. 5
oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 126 skreÊla si´ ust. 2; 

2) skreÊla si´ art. 128;

3) w art. 131 skreÊla si´ ust. 2.

§ 7. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z 1999 r.
Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717,
Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027 oraz z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 18 w § 1 wyrazy „przez w∏aÊciwy organ do
spraw wykroczeƒ” zast´puje si´ wyrazami „do
w∏aÊciwego sàdu”;

2) w art. 101 w § 2 wyraz „sàdowym” zast´puje si´
wyrazem „karnym”;

3) art. 400 otrzymuje brzmienie:
„Art. 400. Je˝eli po rozpocz´ciu przewodu sàdo-

wego ujawni si´, ˝e czyn oskar˝onego
stanowi wykroczenie, sàd, nie przekazu-
jàc sprawy w∏aÊciwemu sàdowi, rozpo-
znaje jà w tym samym sk∏adzie, stosujàc
w dalszym jej toku przepisy Kodeksu po-
st´powania w sprawach o wykrocze-
nia.”;

4) skreÊla si´ rozdzia∏ 54;

5) art. 646 otrzymuje brzmienie:
„Art. 646. W sprawach podlegajàcych orzecznic-

twu sàdów wojskowych nie stosuje si´
przepisów o post´powaniu uproszczo-
nym, prywatno-skargowym i nakazo-
wym. Poza tym stosuje si´ przepisy dzia-
∏ów poprzednich, chyba ̋ e przepisy dzia-
∏u niniejszego stanowià inaczej.”;

6) skreÊla si´ rozdzia∏ 75.

§ 8. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks post´powania karnego (Dz. U.
Nr 89, poz. 556 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 2000 r. Nr 62,
poz. 717) skreÊla si´ art. 13.

§ 9. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo
o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602, Nr 123,
poz. 779 i Nr 160, poz. 1086, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 133, poz. 872, z 1999 r. Nr 106, poz. 1216, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 483 i Nr 53, poz. 649 oraz
z 2001 r. Nr 27, poz. 298) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 136 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Zatrzymane prawo jazdy, z wyjàtkiem przypad-

ku okreÊlonego w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. c), Po-
licja przekazuje niezw∏ocznie, nie póêniej ni˝
w ciàgu 7 dni, wed∏ug w∏aÊciwoÊci, sàdowi
uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wy-
kroczenie, prokuratorowi lub staroÊcie.”;

2) w art. 137 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w sprawie o wykroczenie — sàd w∏aÊciwy do

rozpoznania sprawy.”

§ 10. W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpie-
czeƒstwie imprez masowych (Dz. U. Nr 106, poz. 680,
z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i z 2001 r. Nr 41, poz. 465) po
art. 21 dodaje si´ art. 21a w brzmieniu:

„Art. 21a. Post´powanie w sprawach o wykrocze-
nia okreÊlone w art. 21 ust. 2—4 prowa-
dzi si´ na podstawie przepisów o post´-
powaniu przyspieszonym.”

§ 11. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. Nr 83, poz. 930, z 2000 r.
Nr 60, poz. 703 i Nr 62, poz. 717 oraz z 2001 r. Nr 11,
poz. 82) po art. 167 dodaje si´ art. 167a w brzmieniu:

„Art. 167a. Kasacj´ w sprawie o wykroczenie skar-
bowe mo˝e wnieÊç wy∏àcznie Minister
SprawiedliwoÊci—Prokurator General-
ny i Rzecznik Praw Obywatelskich, a w
sprawach podlegajàcych orzecznictwu
sàdów wojskowych — tak˝e Naczelny
Prokurator Wojskowy. Kasacj´ takà
wnieÊç mo˝na od ka˝dego prawomoc-
nego orzeczenia koƒczàcego post´po-
wanie sàdowe”.

§ 12. W ustawie z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze
Ochrony Rzàdu (Dz. U. Nr 27, poz. 298) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

1) w art. 116 po wyrazie „przest´pstwa” dodaje si´
wyrazy „i wykroczenia”;

2) w art. 118:
a) skreÊla si´ ust. 2,
b) w ust. 4 skreÊla si´ wyrazy „ , a w sprawach

o wykroczenia przeciwko bezpieczeƒstwu i po-
rzàdkowi w komunikacji — z zakazem prowadze-
nia pojazdów”;

3) skreÊla si´ art. 120 i 121;

4) w art. 122 w ust. 3 skreÊla si´ zdanie drugie.

Rozdzia∏ 3

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 6. § 1. W sprawach, w których w kolegium do
spraw wykroczeƒ nie wydano rozstrzygni´cia w pierw-
szej instancji przed wejÊciem w ˝ycie Kodeksu post´-
powania w sprawach o wykroczenia, stosuje si´ prze-
pisy tego kodeksu.

§ 2. Przepisy Kodeksu post´powania w sprawach
o wykroczenia stosuje si´ tak˝e w sprawach, w których
wniesiono sprzeciw od nakazu karnego wydanego
przed wejÊciem w ˝ycie tego kodeksu.

§ 3. W sprawach, w których wniesiono odwo∏anie
od orzeczenia kolegium do spraw wykroczeƒ, sàd roz-
poznaje odwo∏anie, stosujàc przepisy dotychczasowe,
nie mo˝e jednak uchyliç orzeczenia kolegium i przeka-
zaç sprawy do ponownego rozpoznania, chyba ̋ e z po-
wodu stwierdzenia okolicznoÊci, o których mowa
w art. 18c § 1 pkt 1—8 ustawy, o której mowa w art. 2
§ 2 pkt 1, zachodzi potrzeba przekazania sprawy do roz-
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poznania od nowa przez sàd pierwszej instancji. W ra-
zie wniesienia odwo∏ania na niekorzyÊç obwinionego,
sàd mo˝e skazaç obwinionego, którego kolegium do
spraw wykroczeƒ uniewinni∏o lub co do którego umo-
rzono post´powanie; od takiego orzeczenia obwinio-
nemu s∏u˝y apelacja.

§ 4. Rozpoznajàc za˝alenie na postanowienie kole-
gium do spraw wykroczeƒ lub jego przewodniczàcego,
sàd stosuje przepisy dotychczasowe. W razie uwzgl´d-
nienia za˝alenia na postanowienie kolegium do spraw
wykroczeƒ o umorzeniu post´powania lub postano-
wienie jego przewodniczàcego o odmowie wszcz´cia
post´powania, sàd rozpoznaje spraw´ w pierwszej in-
stancji.

§ 5. Ârodek odwo∏awczy, wnoszony z zachowaniem
dotychczasowych przepisów po wejÊciu w ˝ycie Kodek-
su post´powania w sprawach o wykroczenia od orze-
czenia wydanego przed jego wejÊciem w ˝ycie, sk∏ada
si´ w sàdzie, przy którym dzia∏a∏o kolegium do spraw
wykroczeƒ, które wyda∏o zaskar˝one rozstrzygni´cie.

§ 6. Wniosek o sporzàdzenie uzasadnienia orzecze-
nia w sprawie, w której z uwagi na zniesienie kolegium
do spraw wykroczeƒ nie sporzàdzono uzasadnienia,
traktuje si´ jako Êrodek odwo∏awczy, je˝eli w terminie
zawitym 7 dni od dor´czenia wezwania prezesa sàdu
osoba uprawniona uzupe∏ni taki wniosek w sposób
spe∏niajàcy wymogi przewidziane dla Êrodka odwo-
∏awczego w art. 427 § 1 i 2 Kodeksu post´powania kar-
nego.

§ 7. CzynnoÊci przewidziane w ustawie, o której
mowa w art. 2 § 2 pkt 1, dla kolegium do spraw wykro-
czeƒ i jego przewodniczàcego w sprawach niezakoƒ-
czonych do dnia wejÊcia w ˝ycie Kodeksu post´powa-
nia w sprawach o wykroczenia, wykonujà odpowied-
nio sàd w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy i jego prezes,
stosujàc przepisy tego kodeksu.

Art. 7. W sprawach o wykroczenia przekazanych do
sàdu w trybie dotychczasowych przepisów, w których
do dnia wejÊcia w ˝ycie Kodeksu post´powania w spra-

wach o wykroczenia nie wydano orzeczenia w pierw-
szej instancji, stosuje si´ przepisy tego kodeksu.

Art. 8. § 1. Nierozpoznane wnioski o uchylenie pra-
womocnego rozstrzygni´cia lub o stwierdzenie nie-
wa˝noÊci rozstrzygni´cia rozpoznaje si´, stosujàc do-
tychczasowe przepisy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ tak˝e do wskazanych tam
wniosków, z∏o˝onych po wejÊciu w ˝ycie Kodeksu po-
st´powania w sprawach o wykroczenia, gdy odnoszà
si´ one do rozstrzygni´ç wydanych przed wejÊciem
w ˝ycie tego kodeksu.

Art. 9. W sprawach podlegajàcych dotychczas
orzecznictwu sàdów wojskowych, je˝eli wniosek o uka-
ranie z∏o˝ono przed dniem wejÊcia w ˝ycie Kodeksu
post´powania w sprawach o wykroczenia, orzeka na-
dal sàd wojskowy, chocia˝by przesta∏ byç w∏aÊciwy.

Art. 10. CzynnoÊci procesowe dokonane przed wej-
Êciem w ˝ycie Kodeksu post´powania w sprawach
o wykroczenia sà skuteczne, je˝eli dokonano ich z za-
chowaniem przepisów dotychczasowych.

Art. 11. Po wejÊciu w ˝ycie Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia przepisy, o których mowa
w art. 5 § 3—6 i 12, stosuje si´ jednak do wykroczeƒ po-
pe∏nionych odpowiednio przez funkcjonariuszy Policji,
Urz´du Ochrony Paƒstwa, Stra˝y Granicznej, Biura
Ochrony Rzàdu i S∏u˝by Wi´ziennej przed dniem wej-
Êcia w ˝ycie tego kodeksu.

Art. 12. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w Kodeksie post´powania
w sprawach o wykroczenia pozostajà w mocy odpo-
wiednie przepisy dotychczasowe, w zakresie, w jakim
nie sà one sprzeczne z przepisami tego kodeksu, jednak
nie d∏u˝ej ni˝ przez jeden rok.

Art. 13. W razie wàtpliwoÊci, czy stosowaç prawo
dotychczasowe czy Kodeks post´powania w sprawach
o wykroczenia, stosuje si´ przepisy kodeksu.

Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 17 paê-
dziernika 2001 r.
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