
Wybrane artykuły z aktów prawnych 
dotyczące najczęściej spotykanych 
problemów młodzieży 

ROZBÓJ 

Art. 280  

§ 1. Kto kradnie, używając przemocy wobec osoby lub grożąc natychmiastowym 
jej użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub 
bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.  

 
§ 2. Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie 
niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny 
sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, która posługuje 
się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

  

PRZESTĘPSTWO PRZECIWKO MIENIU  

Art. 279 

§ 1. Kto kradnie z włamaniem, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 
10. 

  

FAŁSZERSTWO DOKUMENTU  

Art. 270 

§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub 
takiego dokumentu jako autentycznego używa, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

 
§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem, 
niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa. 

 



WYMUSZENIE ROZBÓJNICZE  

Art.282 

Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, przemocą, groźbą zamachu na życie 
lub zdrowie albo gwałtownego zamachu na mienie, doprowadza inną osobę do 
rozporządzenia mieniem własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności 
gospodarczej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

 

GROŹBA 

Art. 190 

§ 1. Kto grozi innej osobie popełnieniem przestępstwa na jej szkodę lub szkodę 
osoby najbliższej, jeżeli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadnioną obawę, że 
będzie spełniona, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia 
wolności do lat 2. 

 

NARKOTYKI  

Art. 59 

§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, udziela innej osobie 
środka odurzającego lub substancji psychotropowej, ułatwia użycie albo nakłania 
do użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności od 
roku do lat 10.  

§ 2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego 
lub substancji psychotropowej małoletniemu, ułatwia użycie albo nakłania go do 
użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności na czas 
nie krótszy od lat 3.  

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

 

 

 

 



NAROTYKI – POSIADANIE  

Art. 62 

§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, posiada środki odurzające lub substancje 
psychotropowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

§ 2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość 
środków odurzających lub substancji psychotropowych, sprawca podlega grzywnie 
i karze pozbawienia wolności do lat 5.  

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku. 

NARKOTYKI – WPROWADZENIE DO OBROTU  

Art. 56 

§ 1. Kto, wbrew przepisom art. 33-35 37, wprowadza do obrotu środki odurzające, 
substancje psychotropowe lub słomę makowa albo uczestniczy w takim obrocie, 
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

§ 2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do roku.  

§ 3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość 
środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, sprawca 
podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności do lat 10.  

NARKOTYKI – POCZ ĘSTOWANIE KOLEGI SKR ĘTEM Z MARIHUANY  

Art. 58 

§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, udziela innej osobie środka odurzającego lub 
substancji psychotropowej, ułatwia albo umożliwia ich użycie albo nakłania do 
użycia takiego środka lub substancji, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli sprawca czynu, o którym mowa w ust. 1, udziela środka odurzającego 
lub substancji psychotropowej małoletniemu lub nakłania go do użycia takiego 
środka lub substancji albo udziela ich w znacznych ilościach innej osobie, podlega 
karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

 

 



NARKOTYKI – NIELEGALNE WYTWARZANIE, PRZETWARZANIE, 
PRZERÓB 

Art. 53 

§ 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wytwarza, przetwarza albo przerabia środki 
odurzające lub substancje psychotropowe albo przetwarza słomę makową, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 2. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość 
środków odurzających, substancji psychotropowych albo słomy makowej lub czyn 
ten został popełniony w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, 
sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 
3. 

MARIHUANA W DONICZCE  

Art. 63 

§  1. Kto, wbrew przepisom ustawy, uprawia mak, z wyjątkiem maku 
niskomorfinowego, konopie, z wyjątkiem konopi włóknistych, lub krzew koki, 
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§  2. Tej samej karze podlega, kto, wbrew przepisom ustawy, zbiera mleczko 
makowe, opium, słomę makową, liście koki, żywicę lub ziele konopi innych niż 
włókniste. 

  

PRZYMUSOWE LECZENIE MAŁOLETNIEGO NARKOMANA  

Art. 30 

§  1. Na wniosek przedstawiciela ustawowego, krewnych w linii prostej, 
rodzeństwa lub faktycznego opiekuna albo z urzędu sąd rodzinny może skierować 
niepełnoletnią osobę uzależnioną na przymusowe leczenie i rehabilitację. 

§  2. Czasu przymusowego leczenia i rehabilitacji nie określa się z góry, nie może 
on być jednak dłuższy niż 2 lata. 

§  3. Jeżeli osoba uzależniona ukończy 18 lat, przed zakończeniem przymusowego 
leczenia lub rehabilitacji, sąd rodzinny może je przedłużyć na czas niezbędny do 
osiągnięcia celu leczenia lub rehabilitacji, łącznie nie dłuższy jednak niż określony 
w ust. 2. 

  



NARKOTYKI W PUBACH  

Art. 60 

Kto, będąc właścicielem lub działającym w jego imieniu zarządcą albo 
kierownikiem zakładu gastronomicznego, lokalu rozrywkowego lub prowadząc 
inną działalność usługową, mając wiarygodną wiadomość o popełnieniu 
przestępstwa określonego w art. 56, 58 lub 59 na terenie tego zakładu lub lokalu, 
nie powiadamia o tym niezwłocznie organów ścigania, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

GWAŁT – PRZESTĘPSTWO PRZECIWKO WOLNO ŚCI SEKSUALNEJ  

Art. 197 

§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do 
obcowania płciowego, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania 
się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze 
pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą, podlega karze 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

§ 4. Jeśli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym 
okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5. 

ROZPIJANIE MAŁOLETNIEGO  

Art. 208 

Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego 
spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. 

KAZIRODZTWO  

Art. 200 

§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej 
osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim 
czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 
do 12. 

 



ZNĘCANIE SIĘ 

Art. 207 

§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną 
osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy 
albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub 
fizyczny, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego 
okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się 
pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 
lat 2 do 12. 

  

UDZIAŁ W BÓJCE LUB POBICIU  

Art. 158 

§ 1. Kto bierze udział w bójce lub pobiciu, w którym naraża się człowieka na 
bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo nastąpienie skutku określonego 
w art. 156 § 1 lub w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

 

NAPRAWIENIE SZKODY I ZADO ŚĆUCZYNIENIE   

Art. 46 

§ 1. W razie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci, ciężkiego 
uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, 
przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo przeciwko 
środowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko 
prawom osób wykonujących pracę zarobkową, sąd, na wniosek pokrzywdzonego 
lub innej osoby uprawnionej, orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody 
w całości albo w części. 

  

 

 



ZNIEWAGA  

Art. 216 

§ 1. Kto znieważa inną osobę w jej obecności albo choćby pod jej nieobecność, 
lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega 
grzywnie albo karze ograniczenia wolności. 

 


