
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 13 września 2018 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 943 ) 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618 i 911) 

 

Art. 10. 

§ 1. Jeżeli czyn będący wykroczeniem wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa, orzeka 

się za przestępstwo i za wykroczenie, z tym że jeżeli orzeczono za przestępstwo i za 

wykroczenie karę lub środek karny tego samego rodzaju, wykonuje się surowszą karę lub 

środek karny. W razie uprzedniego wykonania łagodniejszej kary lub środka karnego 

zalicza się je na poczet surowszych. 

§ 2. Przy zaliczaniu kar przyjmuje się jeden dzień aresztu za równoważny jednemu dniowi 

pozbawienia wolności, dwóm dniom ograniczenia wolności oraz grzywnie w kwocie od 

20 do 150 złotych. 

§ 3. Karę aresztu orzeczoną za wykroczenie uważa się za karę tego samego rodzaju co kara 

pozbawienia wolności orzeczona za przestępstwo. 

§ 4. Zaliczeniu, o którym mowa w § 1, nie podlegają środki karne w postaci: 

1)   nawiązki, jeżeli za wykroczenie i za przestępstwo orzeczono je na rzecz różnych 

podmiotów; 

2)   obowiązku naprawienia szkody, jeżeli za wykroczenie i za przestępstwo orzeczono je 

w związku z różnym rodzajem szkód. 

 

<Art. 10a. 

§ 1. Jeżeli czyn będący wykroczeniem, za które wymierzono karę lub środek karny, 

stanowi, wspólnie z innymi czynami, ze względu na łączną wartość mienia 

przestępstwo, za które wymierzono karę lub środek karny tego samego rodzaju, 
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wykonuje się surowszą karę lub środek karny. Przepisy art. 10 § 1 zdanie drugie 

oraz § 2–4 stosuje się odpowiednio.  

§ 2. W wypadku dwóch lub więcej czynów będących wykroczeniami, o których mowa w 

§ 1, za karę lub środek karny wymierzony za wykroczenie w rozumieniu § 1 uznaje 

się sumę kar lub środków karnych wymierzonych za te wykroczenia.> 

 

Art. 27. 

[§ 1. Od zastępczej kary aresztu sprawca może być uwolniony w każdym czasie przez 

wpłacenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia.] 

<§ 1. Od zastępczej kary aresztu lub wykonywania pracy, o której mowa w art. 25 § 1, 

sprawca może być uwolniony w każdym czasie przez wpłacenie kwoty pieniężnej 

przypadającej jeszcze do uiszczenia.> 

§ 2. Jeżeli grzywna została uiszczona w części, karę zastępczą zmniejsza się w sposób 

odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej w wysokości grzywny. 

 

Art. 47. 

§ 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej. 

§ 2. Przestępstwami i wykroczeniami podobnymi są przestępstwa i wykroczenia należące do 

tego samego rodzaju; przestępstwa i wykroczenia z zastosowaniem przemocy lub groźby 

jej użycia albo przestępstwa i wykroczenia popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej uważa się za przestępstwa i wykroczenia podobne. 

§ 3. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej 

linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także 

osoba pozostająca we wspólnym pożyciu. 

§ 4. Instytucją państwową, samorządową lub społeczną jest również przedsiębiorstwo, w 

którym Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest udziałowcem, 

spółdzielnia, związek zawodowy, inna organizacja społeczna lub jednostka wojskowa. 

§ 5. Charakter chuligański mają wykroczenia polegające na umyślnym godzeniu w porządek 

lub spokój publiczny albo umyślnym niszczeniu lub uszkadzaniu mienia, jeżeli sprawca 

działał publicznie oraz w rozumieniu powszechnym bez powodu lub z oczywiście błahego 

powodu, okazując przez to rażące lekceważenie podstawowych zasad porządku prawnego. 

§ 6. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu bierze się pod uwagę rodzaj i 

charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i 
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okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak 

również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i 

stopień ich naruszenia. 

§ 7. Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek 

płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający 

obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa 

w spółce. 

§ 8. Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest 

związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód 

prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne. 

[§ 9. Minimalnym wynagrodzeniem jest wynagrodzenie za pracę ustalane na podstawie 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 

2017 r. poz. 847).] 

Art. 65. 

[§ 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy 

ustawy do legitymowania: 

1)   co do tożsamości własnej lub innej osoby, 

2)   co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, 

podlega karze grzywny.] 

<§ 1. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z 

mocy ustawy do legitymowania: 

1) co do tożsamości własnej lub innej osoby, 

2) co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania, 

podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.> 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi 

państwowemu lub instytucji, upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania, 

wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w § 1. 

 

[Art. 77. 

Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, 

podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.] 
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<Art. 77. 

§ 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu 

zwierzęcia,  

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. 

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim 

zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, 

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.> 

 

[Art. 78. 

Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, 

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.] 

 

<Art. 78. 

Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się 

niebezpieczne,  

podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.> 

 

[Art. 108. 

Kto szczuje psem człowieka,  

podlega karze grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.] 

 

<Art. 108. 

Kto szczuje psem człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze 

nagany.> 

Art. 119. 

[§ 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie 

przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia,  

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.] 

<§ 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie 

przekracza 500 złotych,  

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.> 

§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne. 
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§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, 

ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego. 

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty 

równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została 

naprawiona. 

Art. 120. 

[§ 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub 

przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie 

przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia,  

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.] 

<§ 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie albo kradnie lub 

przywłaszcza sobie z lasu drzewo wyrąbane lub powalone, jeżeli wartość drzewa nie 

przekracza 500 złotych,  

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.> 

§ 2. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne. 

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 orzeka się nawiązkę w wysokości 

podwójnej wartości wyrąbanego, ukradzionego lub przywłaszczonego drzewa, a ponadto, 

jeżeli ukradzione lub przywłaszczone drzewo nie zostało odebrane, orzeka się obowiązek 

zapłaty jego równowartości. 

Art. 122. 

[§ 1. Kto nabywa mienie, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży lub z przywłaszczenia, 

lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to 

przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 1/4 

minimalnego wynagrodzenia, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

§ 2. Kto nabywa mienie, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może 

przypuszczać, że zostało uzyskane za pomocą kradzieży lub przywłaszczenia, lub pomaga 

do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to przyjmuje lub 

pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 1/4 minimalnego 

wynagrodzenia, 

podlega karze grzywny albo karze nagany.] 

<§ 1. Kto nabywa mienie, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży lub 

z przywłaszczenia, lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści 
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majątkowej mienie to przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia 

nie przekracza 500 złotych, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. 

§ 2. Kto nabywa mienie, o którym na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i 

może przypuszczać, że zostało uzyskane za pomocą kradzieży lub przywłaszczenia, 

lub pomaga do jego zbycia albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej mienie to 

przyjmuje lub pomaga do jego ukrycia, jeżeli wartość mienia nie przekracza 500 

złotych, 

podlega karze grzywny albo karze nagany.> 

§ 3. Usiłowanie wykroczenia określonego w § 1 oraz podżeganie do niego i pomocnictwo są 

karalne. 

Art. 124. 

[§ 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli szkoda 

nie przekracza 1/4 minimalnego wynagrodzenia, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.] 

<§ 1. Kto cudzą rzecz umyślnie niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku, jeżeli 

szkoda nie przekracza 500 złotych, 

podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.> 

§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne. 

§ 3. Ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego. 

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia można orzec obowiązek zapłaty równowartości 

wyrządzonej szkody lub obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego. 

 

 

USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.) 

 

Art. 20e. 

1. System Wspomagania Dowodzenia Policji, zwany dalej "SWD Policji", stanowi system 

teleinformatyczny wspierający wykonywanie zadań ustawowych przez jednostki 

organizacyjne Policji, jak również przyjmowanie zgłoszeń alarmowych z centrów 

powiadamiania ratunkowego, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 2013 r. o 

systemie powiadamiania ratunkowego (Dz. U. poz. 1635, z 2014 r. poz. 1877 i 1915 oraz 

z 2017 r. poz. 60). 
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2. Komendant Główny Policji zapewnia utrzymanie, rozbudowę oraz modyfikację SWD 

Policji. 

3. Utrzymanie, rozbudowa i modyfikacje SWD Policji są finansowane z budżetu państwa, z 

części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych. 

4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, parametry 

funkcjonalne SWD Policji, sposób jego funkcjonowania w sytuacjach awaryjnych oraz 

sposób utrzymania, mając na uwadze potrzebę zapewnienia optymalnego poziomu 

współpracy między systemem teleinformatycznym systemu powiadamiania ratunkowego i 

SWD Policji. 

<Art. 20f. 

1. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu 

wykrywania i ścigania sprawców wykroczeń oraz przestępstw informacje, w tym 

dane osobowe, o sprawcach wykroczeń przeciwko mieniu określonych w art. 119 § 1, 

art. 120 § 1, art. 122 § 1 i 2 oraz art. 124 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks 

wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 911 i …), osobach podejrzanych o ich 

popełnienie oraz obwinionych i ukaranych za te wykroczenia, także bez ich wiedzy i 

zgody. 

2. Informacje o osobach, o których mowa w ust. 1, obejmują: 

1) imiona, nazwiska lub pseudonimy; 

2) imiona i nazwiska rodowe rodziców; 

3) datę i miejsce urodzenia; 

4) oznaczenie i cechy identyfikacyjne dokumentu tożsamości; 

5) adres zamieszkania i adres pobytu; 

6) numer PESEL; 

7) obywatelstwo i płeć; 

8) źródła utrzymania, w tym miejsce zatrudnienia oraz, w miarę możności, dane 

o warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych; 

9) czas i miejsce popełnienia czynu, opis czynu, w tym sposobu działania sprawcy 

czynu i okoliczności jego popełnienia; 

10) kwalifikację prawną czynu, wartość przedmiotu wykroczenia lub wysokość 

wyrządzonej szkody; 



- 8 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

11) datę i rodzaj czynności będącej podstawą wprowadzenia informacji do zbioru 

danych dotyczących sprawców wykroczeń oraz datę otrzymania informacji 

o wykroczeniu; 

12) oznaczenie jednostki organizacyjnej Policji wprowadzającej informacje do 

zbioru danych dotyczących sprawców wykroczeń; 

13) oznaczenie i numer sprawy; 

14) wskazanie zatrzymanych przedmiotów lub dokumentów wraz z ich oznaczeniem; 

15) informacje o zastosowanych środkach przymusu wobec osoby oraz o jej 

legitymowaniu; 

16) nazwę organu innego niż wymieniony w pkt 12, prowadzącego sprawę, a w 

przypadku przekazania sprawy innemu organowi – także jego nazwę i datę 

przekazania; 

17) określenie sposobu zakończenia czynności wyjaśniających; 

18) wskazanie, czy sprawa została przekazana do sądu w postępowaniu 

przyspieszonym lub z zastosowaniem art. 58 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 

– Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2018 r. poz. 475, 

1039, 1387, 1467, 1481 i …); 

19) datę skierowania wniosku o ukaranie do sądu; 

20) informacje o prawomocnych rozstrzygnięciach dotyczących czynu: orzeczeniach, 

zarządzeniach, mandatach karnych, obejmujących datę i treść rozstrzygnięcia, 

datę jego uprawomocnienia się oraz informacje o zastosowanych wobec sprawcy 

czynu środkach oddziaływania wychowawczego; 

21) informacje o uchyleniu prawomocnego rozstrzygnięcia, o którym mowa w pkt 20. 

3. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu 

wykrywania i ścigania sprawców wykroczeń oraz przestępstw informacje, w tym 

dane osobowe, dotyczące pokrzywdzonego czynem, o którym mowa w ust. 1, także 

bez jego wiedzy i zgody, obejmujące w przypadku osoby fizycznej: imiona, nazwisko, 

numer PESEL i adres zamieszkania, a w przypadku podmiotu niebędącego osobą 

fizyczną – dane identyfikujące ten podmiot. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, są gromadzone i przetwarzane 

w elektronicznym zbiorze danych dotyczącym sprawców wykroczeń, zwanym dalej 

„rejestrem wykroczeń”, prowadzonym w systemie teleinformatycznym przez 

Komendanta Głównego Policji, który jest ich administratorem w rozumieniu ustawy 
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z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 

oraz z 2018 r. poz. 138, 723 i 1000). 

5. Organ uprawniony do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach 

o wykroczenia przekazuje do rejestru wykroczeń informacje, o których mowa w ust. 

2 i 3, dotyczące wykroczeń wskazanych w ust. 1, pisemnie lub w sposób określony 

w ust. 8 pkt 2. 

6. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 20 i 21, przekazuje do rejestru wykroczeń, 

pisemnie lub w sposób określony w ust. 8 pkt 2, sąd lub organ, który wydał 

rozstrzygnięcie lub zastosował środki oddziaływania wychowawczego, niezwłocznie 

po zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 20 i 21. 

7. Informacje przetwarzane w rejestrze wykroczeń udostępnia się bezpłatnie: 

1) organom uprawnionym do prowadzenia czynności wyjaśniających w sprawach 

o wykroczenia oraz wykonywania czynności w celu zapobiegania wykroczeniom 

lub wykrywania wykroczeń oraz ich sprawców lub osobom przez nie 

upoważnionym w związku z prowadzonymi czynnościami wyjaśniającymi lub 

wykonywanymi czynnościami w zakresie wykrywania i ścigania wykroczeń; 

2) organom uprawnionym do prowadzenia postępowań karnych, postępowań 

w sprawach nieletnich lub wykonywania czynności w sprawach nieletnich 

w związku z prowadzonymi postępowaniami; 

3) innym organom lub podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów 

odrębnych do otrzymania takich informacji w zakresie niezbędnym do realizacji 

ich zadań ustawowych. 

8. Udostępnienie informacji przetwarzanych w rejestrze wykroczeń następuje: 

1) na pisemny wniosek organów, osób lub podmiotów, o których mowa w ust. 7, 

zawierający dane umożliwiające wyszukanie informacji w rejestrze wykroczeń; 

2) w drodze teletransmisji danych – w przypadku organów, osób lub podmiotów, 

o których mowa w ust. 7, którym administrator nadał uprawnienia dostępu do 

rejestru wykroczeń oraz przetwarzania informacji w tym rejestrze, jeżeli jest 

zapewnione odnotowywanie w systemie kto, kiedy, w jakim celu oraz jakie 

informacje uzyskał, a także zabezpieczenie techniczne i organizacyjne 

uniemożliwiające wykorzystanie informacji niezgodnie z celem ich uzyskania 

oraz jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywania zadań albo 

prowadzonej działalności. 
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9. Informacje przetwarzane w rejestrze wykroczeń udostępnia się na pisemny wniosek 

osobie, której dane osobowe dotyczą, wyłącznie w zakresie czynów stwierdzonych 

prawomocnym rozstrzygnięciem oraz w zakresie informacji, o których mowa w ust. 

2 pkt 1–11, 13 i 20, a jeżeli udzielenie takich informacji utrudniałoby realizację 

ustawowych zadań Policji, w szczególności w zakresie wykrywania i ścigania 

sprawców wykroczeń oraz przestępstw, zakres udzielanych informacji można 

ograniczyć do informacji o liczbie odnotowanych w rejestrze czynów, ich kwalifikacji 

prawnej, dacie wprowadzenia informacji do rejestru, czasie i miejscu popełnienia 

czynu oraz, w miarę możliwości, informacji określonych w ust. 2 pkt 20. 

10. Czynności podejmowane przez administratora w zakresie realizacji wniosków 

złożonych przez osoby, których dane dotyczą, są wolne od opłat. Jeżeli wniosek 

osoby, której dane dotyczą, jest w sposób oczywisty nieuzasadniony ze względu na 

jego powtarzalność, administrator może: 

1) pobrać opłatę lub 

2) odmówić podjęcia działań w związku ze złożonym wnioskiem. 

11. Obowiązek wykazania, że wniosek osoby, której dane dotyczą, jest w sposób 

oczywisty nieuzasadniony, spoczywa na administratorze. 

12. Wysokość opłaty, o której mowa w ust. 10 pkt 1, wynosi 0,002 przeciętnego 

wynagrodzenia w poprzednim kwartale, począwszy od pierwszego dnia miesiąca 

następującego po miesiącu jego ogłoszenia przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” 

na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1270). 

13. Informacje o osobach, o których mowa w ust. 1, przetwarzane w rejestrze wykroczeń 

Policja przetwarza w celu realizacji innych ustawowych zadań niż określone w ust. 1, 

w zakresie niezbędnym do realizacji tych zadań. 

14. Organy Policji dokonują weryfikacji informacji o osobach, o których mowa w ust. 1, 

przetwarzanych w rejestrze wykroczeń po zakończeniu sprawy, w związku z którą 

informacje te zostały wprowadzone do rejestru wykroczeń, a ponadto nie rzadziej 

niż co 3 lata, licząc od dnia uzyskania lub pobrania informacji, usuwając zbędne 

dane. 

15. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, usuwa się z rejestru wykroczeń: 
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1) po upływie 3 lat od dnia ich wprowadzenia do rejestru, chyba że przed upływem 

tego terminu do rejestru zostały wprowadzone dane o kolejnym czynie takiej 

osoby stanowiącym wykroczenie określone w ust. 1; 

2) przed upływem terminu wskazanego w pkt 1 – w razie uniewinnienia osoby, 

której dane dotyczą, odmowy wszczęcia wobec niej postępowania lub jego 

umorzenia prawomocnym orzeczeniem sądu lub śmierci tej osoby oraz w 

przypadku stwierdzenia przez uprawniony organ braku podstaw do pociągnięcia 

sprawcy do odpowiedzialności za wykroczenie, jeżeli nie zachodzi przesłanka 

dalszego przetwarzania danych osobowych dotyczących tej osoby w związku z 

innym czynem odnotowanym w rejestrze. 

16. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 3, usuwa się z rejestru wykroczeń wraz z 

usunięciem danych sprawcy czynu, którym zostały one pokrzywdzone. 

17. Usunięcia danych osobowych z rejestru wykroczeń dokonuje komisja powołana 

przez Komendanta Głównego Policji, która sporządza protokół z tych czynności. 

18. W celu zapewnienia gromadzenia i przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 

2 i 3, w rejestrze wykroczeń organy Policji lub osoby przez nie upoważnione mogą 

występować do organów uprawnionych do prowadzenia czynności wyjaśniających w 

sprawach o wykroczenia, prowadzących postępowania w sprawach o wykroczenia 

lub do innych organów lub podmiotów, które mogą posiadać lub przetwarzają 

informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, z wnioskiem o przekazanie do rejestru 

wykroczeń posiadanych lub przetwarzanych przez nie informacji w zakresie 

określonym w tych przepisach. 

19. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia: 

1) sposoby przetwarzania informacji, o których mowa w ust. 2 i 3, w rejestrze 

wykroczeń, sposób i tryb prowadzenia rejestru wykroczeń, rodzaje służb 

policyjnych uprawnionych do korzystania z rejestru wykroczeń, właściwość 

jednostek organizacyjnych Policji do wprowadzania informacji do rejestru 

wykroczeń, czynności będące podstawą wprowadzania informacji do rejestru 

wykroczeń, zakres, cel i sposób kontroli dostępu do rejestru wykroczeń oraz 

nadzoru nad przetwarzaniem informacji oraz sposób weryfikacji przydatności i 

niezbędności informacji przetwarzanych w rejestrze wykroczeń w zakresie 

realizacji zadań Policji, uwzględniając potrzebę ochrony informacji przed 

nieuprawnionym dostępem do nich, zapewnienie sprawności wprowadzania 
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informacji do rejestru wykroczeń oraz konieczność zapewnienia aktualizacji, 

kompletności i prawidłowości informacji przetwarzanych w rejestrze wykroczeń; 

2) sposób i tryb udzielania informacji o osobach na podstawie informacji 

przetwarzanych w rejestrze wykroczeń oraz wzór protokołu usunięcia danych 

osobowych z rejestru wykroczeń, wzór wniosku o udzielenie informacji 

przetwarzanych w rejestrze wykroczeń oraz wzór informacji o osobie, 

uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego udzielania informacji i 

potrzebę zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem do nich.> 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1600) 

 

Art. 12. 

<§ 1.> Dwa lub więcej zachowań, podjętych w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry 

powziętego zamiaru, uważa się za jeden czyn zabroniony; jeżeli przedmiotem zamachu 

jest dobro osobiste, warunkiem uznania wielości zachowań za jeden czyn zabroniony jest 

tożsamość pokrzywdzonego. 

<§ 2. Odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa 

ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej 

sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń 

przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za 

przestępstwo.> 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 475, 1039, 1387, 1467 i 1481) 

 

Art. 54. 

§ 1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz 

zebrania danych niezbędnych do sporządzenia takiego wniosku, Policja z urzędu 

przeprowadza czynności wyjaśniające. Czynności te w miarę możności należy podjąć w 

miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu. Powinny one być 

zakończone w ciągu miesiąca od ich podjęcia. 
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§ 2. Jeżeli czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie, 

zawiadamia się o tym ujawnionych pokrzywdzonych oraz osobę, o której mowa w art. 

56a, wskazując przyczynę niewniesienia wniosku o ukaranie. Zawiadamiając 

pokrzywdzonego, poucza się go także o prawie, o którym mowa w art. 27 § 2, oraz o 

możliwości zaznajomienia się z materiałem dowodowym uzyskanym w toku czynności 

wyjaśniających oraz sporządzania odpisów i kopii. Na wniosek pokrzywdzonego lub jego 

pełnomocnika wydaje się odpłatnie kopie i uwierzytelnione odpisy tych materiałów; do 

odpłatności za wydawanie kopii i uwierzytelnionych odpisów stosuje się odpowiednio 

przepisy wydane na podstawie art. 156 § 6 Kodeksu postępowania karnego. 

§ 3. Jeżeli okoliczności czynu nie budzą wątpliwości, utrwalenie czynności wyjaśniających 

można ograniczyć do sporządzenia notatki urzędowej, zawierającej ustalenia niezbędne 

do sporządzenia wniosku o ukaranie. Notatka powinna zawierać wskazanie rodzaju 

czynności, czasu i miejsca oraz osób uczestniczących, a także krótki opis przebiegu 

czynności i podpis osoby, która sporządziła notatkę. 

§ 4. Jeżeli okoliczności czynu budzą wątpliwości, dla realizacji celu określonego w § 1 

można, z urzędu lub na wniosek pokrzywdzonego albo osoby, o której mowa w § 5 i 6, 

przeprowadzić odpowiedni dowód. Utrwalenie takiej czynności następuje w formie 

protokołu. 

[§ 5. W stosunku do osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 74 § 3 i art. 308 § 1 Kodeksu postępowania karnego.] 

<§ 5. W stosunku do osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 74 § 3 i 3a i art. 308 § 1 Kodeksu postępowania karnego.> 

§ 6. Należy niezwłocznie przesłuchać osobę, co do której istnieje uzasadniona podstawa do 

sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Osoba taka ma prawo odmówić złożenia 

wyjaśnień oraz zgłosić wnioski dowodowe, o czym należy ją pouczyć. Przesłuchanie tej 

osoby zaczyna się od powiadomienia jej o treści zarzutu wpisanego do protokołu 

przesłuchania; przepis § 4 zdanie drugie stosuje się. 

§ 6a. Osoba przesłuchana w trybie określonym w § 6 ma obowiązek informowania organu 

prowadzącego czynności wyjaśniające o każdej zmianie miejsca swego zamieszkania lub 

pobytu trwającego dłużej niż 7 dni oraz stawienia się na wezwanie tego organu pod 

rygorem zatrzymania i przymusowego doprowadzenia, o czym należy ją pouczyć przy 

przesłuchaniu, odnotowując to w protokole tej czynności. 
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§ 7. Od przesłuchania osoby, o której mowa w § 6, można odstąpić, jeżeli byłoby ono 

połączone ze znacznymi trudnościami; osoba ta może nadesłać wyjaśnienia do 

właściwego organu w terminie 7 dni od odstąpienia od przesłuchania, o czym należy ją 

pouczyć. Odstąpienie od przesłuchania oraz pouczenie dokumentuje się notatką urzędową. 

§ 8. Przepis art. 213 § 1 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

§ 9. W ramach czynności wyjaśniających organ je prowadzący może, z inicjatywy lub za 

zgodą osoby określonej w § 6 i pokrzywdzonego, skierować sprawę do instytucji lub 

osoby do tego uprawnionej w celu przeprowadzenia mediacji. Przepis art. 23a Kodeksu 

postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

<§ 10. W toku czynności wyjaśniających w sprawach o wykroczenia określone w art. 119 

§ 1, art. 120 § 1, art. 122 § 1 i 2 oraz art. 124 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – 

Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 911 i …) organ prowadzący uzyskuje 

ze zbioru danych dotyczącego sprawców wykroczeń, o którym mowa w art. 20f ust. 4 

ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. zm.), 

informacje o wcześniejszym popełnieniu tego rodzaju wykroczeń przez osobę, o 

której mowa w § 6.> 

Art. 97. 

§ 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz 

uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, 

gdy: 

1)   schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po 

popełnieniu wykroczenia, 

[2)   stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi 

wątpliwość co do sprawcy czynu,] 

[3)   stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub 

urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub 

bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu] 

<3) stwierdzi popełnienie wykroczenia, w szczególności za pomocą przyrządu 

kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został 

schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi 

wątpliwość co do sprawcy czynu> 

[- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności 

wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie 
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grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty 

ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, 90 dni w wypadku, o którym 

mowa w pkt 2, oraz 180 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 3.] 

<– w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie 

czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. 

Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego może nastąpić nie później niż po 

upływie 60 dni od dnia ustalenia sprawcy wykroczenia.> 

§ 2. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego. 

[§ 3. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest określić jej wysokość, 

wykroczenie zarzucone sprawcy oraz poinformować sprawcę wykroczenia o prawie 

odmowy przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.] 

<§ 3. Funkcjonariusz nakładający grzywnę jest obowiązany wskazać jej wysokość, 

określić zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz 

kwalifikację prawną, a także poinformować sprawcę wykroczenia o prawie odmowy 

przyjęcia mandatu karnego i o skutkach prawnych takiej odmowy.> 

 

Art. 98. 

§ 1. W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę w drodze mandatu karnego: 

1)   wydawanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, 

który ją nałożył; 

2)   kredytowanego, wydawanego ukaranemu za potwierdzeniem odbioru; 

3)   zaocznego. 

§ 2. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 1, może być nałożona grzywna jedynie 

wobec osoby czasowo przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub 

niemającej stałego miejsca zamieszkania albo pobytu. Mandat taki staje się prawomocny z 

chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył. 

§ 3. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 2, może być nałożona grzywna jedynie 

wobec osoby innej niż wymieniona w § 2 albo mającej miejsce stałego zamieszkania lub 

pobytu na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej. Mandat powinien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny w 

terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w 

terminie. Staje się on prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. 
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§ 3a. Grzywna nałożona mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2, może być 

uiszczona w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu 

płatniczego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje odpowiednim urządzeniem do 

autoryzacji rozliczeń. Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania 

płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń. 

§ 3b. W przypadku uiszczenia grzywny w formie, o której mowa w § 3a, koszty związane z 

autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy ponosi 

ukarany. 

§ 3c. Funkcjonariusz informuje ukaranego o możliwości uiszczenia grzywny w formie, o 

której mowa w § 3a, oraz treści § 3b. 

[§ 4. Mandatem karnym zaocznym można nałożyć grzywnę w razie stwierdzenia wykroczenia, 

którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, gdy nie zachodzi wątpliwość co 

do osoby tego sprawcy; mandat taki pozostawia się wówczas w takim miejscu, aby 

sprawca mógł go niezwłocznie odebrać. 

§ 5. Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt 3, powinien wskazywać, gdzie w terminie 7 dni 

od daty jego wystawienia ukarany może uiścić grzywnę, oraz informować o skutkach jej 

nieuiszczenia w tym terminie. Staje się on prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we 

wskazanym miejscu i terminie.] 

<§ 4. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 3, można nałożyć grzywnę w razie 

stwierdzenia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, 

gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy. Mandat ten: 

1) pozostawia się w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać, albo 

2) doręcza się sprawcy. 

§ 5. Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt 3, powinien wskazywać organ, na rzecz 

którego w terminie 14 dni ukarany może uiścić grzywnę, oraz informować 

o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie. Mandat ten staje się prawomocny z 

chwilą uiszczenia uprawnionemu organowi grzywny we wskazanym terminie. 

Termin do uiszczenia grzywny liczy się od dnia: 

1) wystawienia mandatu – w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 1; 

2) doręczenia mandatu – w przypadku, o którym mowa w § 4 pkt 2.> 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 1265, 1149, 1544, 1629 i 1669) 

 

Art. 119. 

1. (uchylony). 

[2. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą 

bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, podlega karze grzywny 

nie niższej niż 500 zł.] 

<2. Bezrobotny, który podjął zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność 

gospodarczą bez powiadomienia o tym właściwego powiatowego urzędu pracy, 

podlega karze grzywny.> 

3. Sprawca nie podlega karze, jeżeli przed dniem rozpoczęcia kontroli w podmiocie 

kontrolowanym obowiązek, o którym mowa w art. 74, został już spełniony. 

 

Art. 120. 

1. Kto powierza cudzoziemcowi nielegalne wykonywanie pracy podlega karze grzywny od 

1000 zł do 30 000 zł. 

[2. Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny nie niższej niż 

1000 zł.] 

<2. Cudzoziemiec, który nielegalnie wykonuje pracę, podlega karze grzywny.> 

3. Kto za pomocą wprowadzenia cudzoziemca w błąd, wyzyskania błędu, wykorzystania 

zależności służbowej lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego 

działania doprowadza cudzoziemca do nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze 

grzywny od 3000 zł do 30 000 zł. 

4. Kto żąda od cudzoziemca korzyści majątkowej w zamian za podjęcie działań 

zmierzających do uzyskania zezwolenia na pracę lub innego dokumentu uprawniającego 

do wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3000 zł do 30 000 zł. 

5. Kto za pomocą wprowadzenia w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego 

pojmowania przedsiębranego działania doprowadza inną osobę do powierzenia 

cudzoziemcowi nielegalnego wykonywania pracy, podlega karze grzywny od 3000 zł do 

30 000 zł. 

6. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88i, podlega karze grzywny nie niższej 

niż 100 zł. 
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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

7. Kto powierza zatrudnienie lub wykonywanie innej pracy zarobkowej cudzoziemcowi 

kierowanemu przez podmiot niebędący agencją zatrudnienia, podlega karze grzywny nie 

niższej niż 3000 zł. 

8. Kto, prowadząc agencję pracy tymczasowej lub działając w jej imieniu, nie dopełnia 

obowiązku, o którym mowa w art. 88s ust. 3, podlega karze grzywny od 200 zł do 2000 

zł. 

9. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88w ust. 1 lub 3, podlega karze 

grzywny od 200 zł do 2000 zł. 

10. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 88z ust. 13, lub przekazuje 

nieprawdziwe informacje o podjęciu, niepodjęciu lub zakończeniu pracy przez 

cudzoziemca na podstawie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy 

cudzoziemcowi, podlega karze grzywny. 

11. Kto nie dopełnia obowiązku, o którym mowa w art. 90d ust. 1 lub 2, podlega karze 

grzywny od 200 zł do 2000 zł. 

Art. 122. 

[1. Kto: 

1)   nie dopełnia obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy lub nie opłaca ich w 

przewidzianym przepisami terminie, 

2)   nie zgłasza wymaganych danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ na 

wymiar składek na Fundusz Pracy lub udziela w tym zakresie nieprawdziwych 

wyjaśnień albo odmawia ich udzielenia 

- podlega karze grzywny nie niższej niż 3000 zł.] 

<1. Kto: 

1) nie dopełnia obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy lub nie opłaca ich 

w przewidzianym przepisami terminie, 

2) nie zgłasza wymaganych danych lub zgłasza nieprawdziwe dane mające wpływ 

na wymiar składek na Fundusz Pracy lub udziela w tym zakresie 

nieprawdziwych wyjaśnień albo odmawia ich udzielenia 

– podlega karze grzywny.> 

2. Sprawca nie podlega karze, jeżeli przed dniem rozpoczęcia kontroli w podmiocie 

kontrolowanym zaległe składki na Fundusz Pracy zostały już opłacone w wymaganej 

wysokości. 


