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Rozdział XXXV 

Przestępstwa przeciwko mieniu 

Art. 278. § 1. Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,  podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5.   

§ 2. Tej samej karze podlega, kto bez zgody osoby uprawnionej uzyskuje cudzy program 

komputerowy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.   

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

pozbawienia wolności do roku.   

§ 4. Jeżeli kradzież popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek 

pokrzywdzonego.   

§ 5. Przepisy § 1, 3 i 4 stosuje się odpowiednio do kradzieży energii lub karty uprawniającej do 

podjęcia pieniędzy z automatu bankowego.   

Art. 279. § 1. Kto kradnie z włamaniem,  podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.   

§ 2. Jeżeli kradzież z włamaniem popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na 

wniosek pokrzywdzonego.   

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.   

Art. 281. Kto, w celu utrzymania się w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpośrednio po dokonaniu 

kradzieży, używa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej użyciem albo doprowadza 

człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności,  podlega karze pozbawienia wolności od roku 

do lat 10.   

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.   



Art. 283. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w art. 279 § 1, art. 280 § 1 lub w 

art. 281 lub 282,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.   

Art. 284. § 1. Kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe,  podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3.   

§ 2. Kto przywłaszcza sobie powierzoną mu rzecz ruchomą,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5.   

§ 3. W wypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej, sprawca podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.   

§ 4. Jeżeli przywłaszczenie nastąpiło na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek 

pokrzywdzonego.   

Art. 285. § 1. Kto, włączając się do urządzenia telekomunikacyjnego, uruchamia na cudzy rachunek 

impulsy telefoniczne,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.   

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na 

wniosek pokrzywdzonego.   

Art. 286. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego 

rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania 

błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania,  podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.   

§ 2. Tej samej karze podlega, kto żąda korzyści majątkowej w zamian za zwrot bezprawnie zabranej 

rzeczy.   

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

pozbawienia wolności do lat 2.   

§ 4. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na 

wniosek pokrzywdzonego.   

Art. 287. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub wyrządzenia innej osobie szkody, bez 

upoważnienia, wpływa na automatyczne przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywanie danych 

informatycznych lub zmienia, usuwa albo wprowadza nowy zapis danych informatycznych, podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

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

pozbawienia wolności do roku.   

§ 3. Jeżeli oszustwo popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek 

pokrzywdzonego.   

Art. 288. § 1. Kto cudzą rzecz niszczy, uszkadza lub czyni niezdatną do użytku,  podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.   



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

pozbawienia wolności do roku.   

§ 3. Karze określonej w § 1 podlega także ten, kto przerywa lub uszkadza kabel podmorski albo 

narusza przepisy obowiązujące przy zakładaniu lub naprawie takiego kabla.   

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego.   

Art. 289. § 1. Kto zabiera w celu krótkotrwałego użycia cudzy pojazd mechaniczny,  podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.   

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 pokonuje zabezpieczenie pojazdu przed jego użyciem 

przez osobę nieupoważnioną, pojazd stanowi mienie znacznej wartości albo sprawca następnie 

porzuca pojazd w stanie uszkodzonym lub w takich okolicznościach, że zachodzi niebezpieczeństwo 

utraty lub uszkodzenia pojazdu albo jego części lub zawartości,  podlega karze pozbawienia wolności 

od 6 miesięcy do lat 8.   

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 popełniono używając przemocy lub grożąc natychmiastowym jej 

użyciem albo doprowadzając człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności, sprawca podlega 

karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.   

§ 4. W wypadkach określonych w § 1-3 sąd może wymierzyć grzywnę obok kary pozbawienia 

wolności.   

§ 5. Jeżeli czyn określony w § 1-3 popełniono na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na 

wniosek pokrzywdzonego.   

Art. 290. § 1. Kto w celu przywłaszczenia dopuszcza się wyrębu drzewa w lesie,  podlega 

odpowiedzialności jak za kradzież.   

§ 2. W razie skazania za wyrąb drzewa albo za kradzież drzewa wyrąbanego lub powalonego, sąd 

orzeka na rzecz pokrzywdzonego nawiązkę w wysokości podwójnej wartości drzewa.   

Art. 291. § 1. Kto rzecz uzyskaną za pomocą czynu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia 

albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5.   

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

pozbawienia wolności do roku.   

Art. 292. § 1. Kto rzecz, o której na podstawie towarzyszących okoliczności powinien i może 

przypuszczać, że została uzyskana za pomocą czynu zabronionego, nabywa lub pomaga do jej zbycia 

albo tę rzecz przyjmuje lub pomaga do jej ukrycia,  podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 

albo pozbawienia wolności do lat 2.   

§ 2. W wypadku znacznej wartości rzeczy, o której mowa w § 1, sprawca podlega karze pozbawienia 

wolności od 3 miesięcy do lat 5.   

Art. 293. § 1. Przepisy art. 291 i 292 stosuje się odpowiednio do programu komputerowego.   



§ 2. Sąd może orzec przepadek rzeczy określonej w § 1 oraz w art. 291 i 292, chociażby nie stanowiła 

ona własności sprawcy.   

Art. 294. § 1. Kto dopuszcza się przestępstwa określonego w art. 278 § 1 lub 2, art. 284 § 1 lub 2, art. 

285 § 1, art. 286 § 1, art. 287 § 1, art. 288 § 1 lub 3, lub w art. 291 § 1, w stosunku do mienia znacznej 

wartości,  podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.   

§ 2. Tej samej karze podlega sprawca, który dopuszcza się przestępstwa wymienionego w § 1 w 

stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury.   

Art. 295. § 1. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 278, 284-289, 291, 292 lub 294, który 

dobrowolnie naprawił szkodę w całości albo zwrócił pojazd lub rzecz mającą szczególne znaczenie dla 

kultury w stanie nieuszkodzonym, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet 

odstąpić od jej wymierzenia.   

§ 2. Wobec sprawcy przestępstwa wymienionego w § 1, który dobrowolnie naprawił szkodę w 

znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.   

 

Rozdział XXXVI 

Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu 

 

Art. 296. § 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub 

umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, 

prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych 

mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę 

majątkową,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.   

§ 1a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub 

niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo 

wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 1a działa w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

§ 3. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 2 wyrządza szkodę majątkową w wielkich 

rozmiarach,  podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.   

§ 4. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 lub 3 działa nieumyślnie,  podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3.   

§ 4a. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1a 

następuje na wniosek pokrzywdzonego.  

§ 5. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie naprawił w całości 

wyrządzoną szkodę.   



Art. 296a. § 1. Kto, pełniąc funkcję kierowniczą w jednostce organizacyjnej wykonującej działalność 

gospodarczą lub pozostając z nią w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzieło, żąda lub 

przyjmuje korzyść majątkową lub osobistą albo jej obietnicę, w zamian za nadużycie udzielonych mu 

uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku mogące wyrządzić tej jednostce szkodę 

majątkową albo stanowiące czyn nieuczciwej konkurencji lub niedopuszczalną czynność 

preferencyjną na rzecz nabywcy lub odbiorcy towaru, usługi lub świadczenia, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.  

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach określonych w § 1 udziela albo obiecuje udzielić 

korzyści majątkowej lub osobistej.  

§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca czynu określonego w § 1 lub 2 podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.  

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 wyrządza znaczną szkodę majątkową, podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

§ 5. Nie podlega karze sprawca przestępstwa określonego w § 2 albo w § 3 w związku z § 2, jeżeli 

korzyść majątkowa lub osobista albo ich obietnica zostały przyjęte, a sprawca zawiadomił o tym 

fakcie organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności przestępstwa, 

zanim organ ten o nim się dowiedział.  

Art. 296b.  

Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub jednostki organizacyjnej 

prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji 

dysponujących środkami publicznymi - kredytu, pożyczki pieniężnej, poręczenia, gwarancji, 

akredytywy, dotacji, subwencji, potwierdzenia przez bank zobowiązania wynikającego z poręczenia 

lub z gwarancji lub podobnego świadczenia pieniężnego na określony cel gospodarczy, 

elektronicznego instrumentu płatniczego lub zamówienia publicznego, przedkłada podrobiony, 

przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne 

oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia 

finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5.  

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew ciążącemu obowiązkowi, nie powiadamia właściwego 

podmiotu o powstaniu sytuacji mogącej mieć wpływ na wstrzymanie albo ograniczenie wysokości 

udzielonego wsparcia finansowego, określonego w § 1, lub zamówienia publicznego albo na 

możliwość dalszego korzystania z elektronicznego instrumentu płatniczego.  

§ 3. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł 

wykorzystaniu wsparcia finansowego lub instrumentu płatniczego, określonych w § 1, zrezygnował z 

dotacji lub zamówienia publicznego albo zaspokoił roszczenia pokrzywdzonego.  

 

 

 



Art. 298. § 1. Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje 

zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania,  podlega karze pozbawienia wolności 

od 3 miesięcy do lat 5.   

§ 2. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie zapobiegł wypłacie 

odszkodowania.   

Art. 299. § 1. Kto środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, 

prawa majątkowe lub inne mienie ruchome lub nieruchomości, pochodzące z korzyści związanych z 

popełnieniem czynu zabronionego, przyjmuje, przekazuje lub wywozi za granicę, pomaga do 

przenoszenia ich własności lub posiadania albo podejmuje inne czynności, które mogą udaremnić lub 

znacznie utrudnić stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, 

zajęcie albo orzeczenie przepadku,  

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.  

§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto będąc pracownikiem lub działając w imieniu lub na rzecz 

banku, instytucji finansowej lub kredytowej lub innego podmiotu, na którym na podstawie przepisów 

prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji, przyjmuje, wbrew 

przepisom, środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe, wartości dewizowe, 

dokonuje ich transferu lub konwersji, lub przyjmuje je w innych okolicznościach wzbudzających 

uzasadnione podejrzenie, że stanowią one przedmiot czynu określonego w § 1, lub świadczy inne 

usługi mające ukryć ich przestępne pochodzenie lub usługi w zabezpieczeniu przed zajęciem.  

§ 3.  

§ 4.  

§ 5. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 lub 2, działając w porozumieniu z innymi 

osobami,  podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.   

§ 6. Karze określonej w § 5 podlega sprawca, jeżeli dopuszczając się czynu określonego w § 1 lub 2, 

osiąga znaczną korzyść majątkową.   

§ 7. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2, sąd orzeka przepadek przedmiotów 

pochodzących bezpośrednio albo pośrednio z przestępstwa, a także korzyści z tego przestępstwa lub 

ich równowartość, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy. Przepadku nie orzeka się w całości 

lub w części, jeżeli przedmiot, korzyść lub jej równowartość podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub 

innemu podmiotowi.  

§ 8. Nie podlega karze za przestępstwo określone w § 1 lub 2, kto dobrowolnie ujawnił wobec organu 

powołanego do ścigania przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu 

przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia, jeżeli zapobiegło to popełnieniu innego 

przestępstwa; jeżeli sprawca czynił starania zmierzające do ujawnienia tych informacji i okoliczności, 

sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary.  

 

 



Art. 300. § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, udaremnia lub uszczupla 

zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście 

lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku,  podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3.   

§ 2. Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, 

udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, 

darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte 

lub zagrożone zajęciem, bądź usuwa znaki zajęcia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 

do lat 5.  

§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 wyrządził szkodę wielu wierzycielom, sprawca podlega karze 

pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.   

§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 

następuje na wniosek pokrzywdzonego.   

Art. 301. § 1. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli udaremnia lub ogranicza zaspokojenie ich 

należności przez to, że tworzy w oparciu o przepisy prawa nową jednostkę gospodarczą i przenosi na 

nią składniki swojego majątku,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.   

§ 2. Tej samej karze podlega, kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli doprowadza do swojej upadłości 

lub niewypłacalności.   

§ 3. Kto będąc dłużnikiem kilku wierzycieli w sposób lekkomyślny doprowadza do swojej upadłości 

lub niewypłacalności, w szczególności przez trwonienie części składowych majątku, zaciąganie 

zobowiązań lub zawieranie transakcji oczywiście sprzecznych z zasadami gospodarowania,  podlega 

grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.   

Art. 302. § 1. Kto, w razie grożącej mu niewypłacalności lub upadłości, nie mogąc zaspokoić 

wszystkich wierzycieli, spłaca lub zabezpiecza tylko niektórych, czym działa na szkodę pozostałych,  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.   

§ 2. Kto wierzycielowi udziela lub obiecuje udzielić korzyści majątkowej za działanie na szkodę innych 

wierzycieli w związku z postępowaniem upadłościowym lub zmierzającym do zapobiegnięcia 

upadłości,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.   

§ 3. Tej samej karze podlega wierzyciel, który w związku z określonym w § 2 postępowaniem 

przyjmuje korzyść za działanie na szkodę innych wierzycieli albo takiej korzyści żąda.   

Art. 303. § 1. Kto wyrządza szkodę majątkową osobie fizycznej, prawnej albo jednostce 

organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nieprowadzenie dokumentacji działalności 

gospodarczej albo prowadzenie jej w sposób nierzetelny lub niezgodny z prawdą, w szczególności 

niszcząc, usuwając, ukrywając, przerabiając lub podrabiając dokumenty dotyczące tej działalności,  

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.   

§ 2. Jeżeli sprawca przestępstwa określonego w § 1 wyrządza znaczną szkodę majątkową,  podlega 

karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.   



§ 3. W wypadku mniejszej wagi, sprawca przestępstwa określonego w § 1 podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.   

§ 4. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1-3 

następuje na wniosek pokrzywdzonego.   

Art. 304. Kto, wyzyskując przymusowe położenie innej osoby fizycznej, prawnej albo jednostki 

organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, zawiera z nią umowę, nakładając na nią obowiązek 

świadczenia niewspółmiernego ze świadczeniem wzajemnym,  podlega karze pozbawienia wolności 

do lat 3.   

Art. 305. § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, udaremnia lub utrudnia przetarg publiczny 

albo wchodzi w porozumienie z inną osobą działając na szkodę właściciela mienia albo osoby lub 

instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.   

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w związku z publicznym przetargiem rozpowszechnia informacje lub 

przemilcza istotne okoliczności mające znaczenie dla zawarcia umowy będącej przedmiotem 

przetargu albo wchodzi w porozumienie z inną osobą, działając na szkodę właściciela mienia albo 

osoby lub instytucji, na rzecz której przetarg jest dokonywany.   

§ 3. Jeżeli pokrzywdzonym nie jest Skarb Państwa, ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 

następuje na wniosek pokrzywdzonego.   

Art. 306. Kto usuwa, podrabia lub przerabia znaki identyfikacyjne, datę produkcji lub datę 

przydatności towaru lub urządzenia,  podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.   

Art. 307. § 1. Wobec sprawcy przestępstwa określonego w art. 296 lub 299-305, który dobrowolnie 

naprawił szkodę w całości, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od 

jej wymierzenia.   

§ 2. Wobec sprawcy przestępstwa wymienionego w § 1, który dobrowolnie naprawił szkodę w 

znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.   

Art. 308. Za przestępstwa określone w tym rozdziale odpowiada jak dłużnik lub wierzyciel, kto, na 

podstawie przepisu prawnego, decyzji właściwego organu, umowy lub faktycznego wykonywania, 

zajmuje się sprawami majątkowymi innej osoby prawnej, fizycznej, grupy osób lub podmiotu nie 

mającego osobowości prawnej.   

Art. 309. W razie skazania za przestępstwo określone w art. 296 § 3, art. 297 § 1 lub art. 299, grzywnę 

orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można wymierzyć w wysokości do 3 000 stawek 

dziennych. 


