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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 573) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa ma na celu implementację do krajowego systemu 

prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/93/UE w sprawie zwalczania 

niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz 

pornografii dziecięcej, zastępującej decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW oraz 

dostosowanie przepisów prawa karnego do postanowień Konwencji Rady Europy o ochronie 

dzieci przed seksualnym wykorzystywaniem i niegodziwym traktowaniem w celach 

seksualnych (zwana Konwencją z Lanzarote), a także do postanowień Konwencji Rady 

Europy o cyberprzestępczości, w zakresie dotyczącym zwalczania przestępstw związanych 

z pornografią dziecięcą. 

Pierwszy zmieniany ustawą przepis Kodeksu karnego to art. 101 § 4. Zarówno 

Dyrektywa jak i Konwencja z Lanzarote nakładają na państwa-strony obowiązek zapewnienia 

takiego terminu przedawnienia dla wszczęcia postępowania w sprawach o przestępstwa 

związane z seksualnym wykorzystaniem i niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych 

dzieci oraz związanych z pornografią dziecięcą, który zapewni małoletniemu 

pokrzywdzonemu, po uzyskaniu przez niego przez niego pełnoletności, czas wystarczający na 

samodzielne podjęcie decyzji i wszczęcie postępowania. 

Przepis w nowym brzmieniu stanowi, że przedawnienie karalności wskazanych w nim 

przestępstw nie może nastąpić przed ukończeniem przez pokrzywdzonego 30 roku życia. 

Kolejna ze zmian dotyczy przepisu art. 199 § 3 i penalizuje zachowania polegające na 

obcowaniu płciowym z małoletnim lub dopuszczeniu się wobec takiej osoby innej czynności 



– 2 – 

seksualnej poprzez nadużycie jej zaufania lub w zamian za korzyść majątkową, osobistą albo 

ich obietnicę. 

W dotychczasowym brzmieniu przepis posługuje się znamieniem czasownikowym 

„doprowadza do obcowania” co oznacza, że penalizacją nie są objęte te sytuacje, w których 

inicjatywa kontaktu seksualnego wychodzi od małoletniego. Przepis w zmienionym 

brzmieniu nie uzależnia odpowiedzialności karnej od tego z czyjej inicjatywy doszło do 

zachowań objętych omawianym przepisem. 

W art. 200 uchylono § 2, co nie oznacza depenalizacji opisanych w nim czynów. 

Przestępstwo wskazane w tym przepisie tj. prezentowanie małoletniemu do lat 15 wykonania 

czynności seksualnej w celu zaspokojenia seksualnego swojego lub innej osoby, został 

zapisany w tym samym art. 200 jako § 4, przy czym zdecydowanemu obniżeniu uległa 

grożąca za ten czyn sankcja, uznana za niewspółmiernie surową. I tak kara pozbawienia 

wolności od lat 2 do 12 zastąpiona została karą pozbawienia wolności do lat 3. 

Ważne w dyskusji nad niniejszą nowelizacją i omawianymi niżej przepisami jest 

wskazanie w tym miejscu co należy rozumieć przez pojęcie „treści pornograficznych”.  

Jak wskazuje komentarz do art. 202 Kodeksu karnego (część szczególna, tom II, pod 

redakcją A. Zolla str. 672) za M. Filarem, który prowadził badania na ten temat, 

skonstruowanie powszechnie akceptowanej definicji pornografii nie jest możliwe. Można 

jedynie wskazać na pewne cechy, które pozwalają ustalić, że badane treści mają charakter 

pornograficzny. Według tego autora należą do nich: 1) przedstawianie czynności seksualnych 

w sposób koncentrujący się wyłącznie na technicznych aspektach, w oderwaniu od warstwy 

intelektualnej i osobistej; 2) ukazywanie ludzkich organów płciowych w ich funkcjach 

seksualnych, sprowadzające się wyłącznie do rejestracji odhumanizowanej technologii seksu. 

Wymienione cechy wskazują jednoznacznie, że główną intencją twórcy jest wywołanie 

podniecenia seksualnego u odbiorcy. 

Kolejne zmiany dotyczą przepisów art. 200 § 3 i 5, które w zakresie dotyczącym 

rozpowszechniania, prezentowania i reklamowania treści pornograficznych mają dostosować 

Kodeks karny do przepisów Dyrektywy i Konwencji z Lanzarote. 

Przepis zawarty w § 3 (prezentowanie treści pornograficznych małoletniemu do lat 15) 

został przeniesiony z art. 202 § 2, po zaostrzeniu sankcji z kary grzywny, ograniczenia 

wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 do kary pozbawienia wolności do lat 3. 
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Nowy przepis art. 200 § 5 penalizuje czyny polegające na prowadzeniu reklamy 

i promocji działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób 

umożliwiający zapoznanie się z nimi przez osobę poniżej 15 lat. Również ten czyn zagrożony 

jest karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

W art. 202 § 1, który określa zakaz publicznej prezentacji treści pornograficznych, 

w taki sposób, który może narzucić ich odbiór osobom, które sobie tego nie życzą zaostrzona 

została wysokość sankcji karnej, poprzez podniesienie górnej granicy zagrożenia karą 

pozbawienia wolności z jednego do 2 lat. 

Zaostrzono również sankcję karną przewidzianą za czyn polegający na: produkcji, 

utrwalaniu, sprowadzaniu, przechowywaniu lub posiadaniu w celu rozpowszechniania albo 

rozpowszechnianiu lub prezentowaniu tzw. pornografii twardej to znaczy z udziałem 

małoletniego, z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem. 

Za czyn taki będzie groziła kara pozbawienia wolności od 2 do 12 lat (dotychczasowe 

zagrożenie wynosiło od 6 miesięcy do 8 lat). 

Istotne zmiany dotknęły przepisów art. 202 § 4 i 4a, które dotyczyły utrwalania treści 

pornograficznych, przechowywania, posiadania i sprowadzania treści pornograficznych 

z udziałem małoletniego poniżej lat 15, czyli poniżej tzw. wieku przyzwolenia. 

Przepisy § 4 i 4a dotyczą czynności dokonywanych na prywatny użytek osób, które nie 

mają na celu prezentowania lub rozpowszechnia utrwalonych przez siebie treści 

pornograficznych. 

Nowa ustawa wprowadziła znaczną zmianę w zakresie penalizacji czynów wskazanych 

w obu przepisach, penalizując utrwalanie treści o charakterze pornograficznym, ich 

przechowywanie, posiadanie i uzyskiwanie dostępu dokonywane na prywatny użytek, zawsze 

gdy materiał obejmuje udział małoletniego tj. osoby poniżej 18 roku życia, czyli także tych 

osób, które przekroczyły 15 rok życia czyli wiek przyzwolenia. 

Nowy § 4c realizuje konwencyjne zobowiązanie w zakresie ustanowienia karalności 

biernego uczestnictwa w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego. 
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Pozostałe przepisy ustawy uzupełniają: 

1) ustawę o Policji o możliwość wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych 

w sprawach o przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności gdy 

pokrzywdzonym jest małoletni lub gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego; 

2) ustawę o systemie oświaty o wprowadzenie wymogu niekaralności wobec osób, które 

chcą być wychowawcą lub kierownikiem kolonii, obozu lub innej formy wypoczynku dla 

uczniów; 

3) ustawę o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą 

kary, wprowadzając odpowiedzialność podmiotu za osobę fizyczną działającą w imieniu lub 

w interesie podmiotu zbiorowego, jeżeli zachowanie to przyniosło lub mogło przynieść 

podmiotowi zbiorowemu korzyść, chociażby niemajątkową, jeżeli osoba ta popełniła 

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199-200b 

i art. 202-204 Kodeksu karnego. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

karny oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2016). 

I czytanie projektu ustawy miało miejsce 22 stycznia 2014 r. na 59. posiedzeniu Sejmu. 

Projekt ustawy został przesłany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.  

Komisja w sprawozdaniu wnioskowała o przyjęcie przez Sejm przedłożonego projektu 

ustawy z wniesionymi poprawkami. Poprawki polegały na: 

1) rezygnacji z zawartych w projekcie ustawy zmian dotyczących wprowadzenia do 

Kodeksu karnego i innych ustaw „rozwoju psychoseksualnego małoletnich” jako nowego 

odrębnego przedmiotu ochrony co skutkowało wykreśleniem z projektu ustawy przepisów 

zawartych w art. 1 pkt 1-4, 6 i 7, art. 2, art. 3, art. 5-8, art. 10 i 11. 

2) doprecyzowaniu w art. 202 w § 4a k.k. znamienia czasownikowego „uzyskuje”; 

3) usunięciu z przepisu art. 202 § 4c k.k. znamienia „bezpośredniego” uczestniczenia 

w prezentacji treści pornograficznych. 

Wobec braku poprawek w trakcie drugiego czytania Sejm przystąpił niezwłocznie do 

trzeciego czytania. Sejm uchwalił ustawę na 61. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 r. 
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III. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

 

1) w art. 1 w pkt 2 oraz w pkt 3 lit. b w sposób niezgodny z systematyką Kodeksu karnego 

zapisano sankcje karne, powtarzając ich brzmienie, identyczne jak w przepisach 

poprzedzających, nie stosując odesłań do tychże przepisów poprzedzających. 

Propozycje poprawek: 

– w art. 1 w pkt 2, w § 3 wyraz „Kto” zastępuje się wyrazami „Karze określonej w § 2 

podlega, kto” oraz skreśla się wyrazy „, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy 

do lat 5”; 

 

– w art. 1 w pkt 3 w lit. b, w § 5 wyraz „Kto” zastępuje się wyrazami „Karze określonej 

w § 3 podlega, kto” oraz skreśla się wyrazy „, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”. 

 

2) Jak podniesiono wyżej w opinii przepisy art. 202 § 4 i 4a przewidywały dotychczas 

karalność czynu wskazanego w przepisie (utrwalanie, posiadanie, sprowadzanie, 

przechowywanie) gdy treści pornograficzne obejmowały udział małoletnich poniżej 15 roku 

życia. 

Nowa ustawa wprowadziła zmianę w zakresie penalizacji czynów wskazanych w obu 

przepisach, sankcjonując utrwalanie treści o charakterze pornograficznym, ich 

przechowywanie, posiadanie i uzyskiwanie dostępu dokonywane na prywatny użytek, zawsze 

gdy materiał obejmuje udział małoletniego tj. osoby poniżej 18 roku życia, czyli także tych 

osób, które osiągnęły 15 rok życia czyli wiek przyzwolenia. 

W tak ukształtowanym stanie prawnym osoby powyżej 15 roku życia mogą a contrario 

normy określonej w art. 200 § 1 odbywać kontakty seksualne, jednak nie mogą takich 

kontaktów utrwalać, obrazów takich na własny użytek posiadać ani przechowywać. 

Można uznać za niekonsekwencję ustawodawcy takie ukształtowanie przepisów 

w których istnieje zezwolenie dla osób powyżej 15 roku życia na współżycie seksualne 

natomiast fotografowanie lub nagranie tego współżycia dla własnych celów będzie objęte 

normą karną. 
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Zarówno Dyrektywa jak i Konwencja dopuszczają możliwość ukształtowania w ustawie 

kontratypu czynów, o których mowa w art. 202 § 4 i 4a, wskazując jako warunki wyłączenia 

odpowiedzialności karnej: 

- wiek powyżej 15 lat, 

- zgodę takiego małoletniego na utrwalenie i posiadanie materiału z jego udziałem, 

- wyłącznie prywatny użytek oraz  

- aby nagrane czynności nie były związane z niegodziwym traktowaniem (pojęcie 

którym posługuje się dyrektywa – niegodziwe traktowanie małoletniego w celach 

seksualnych). 

Propozycja poprawki: 

 

– w art. 1 w pkt 4 po lit. c dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) po § 4a dodaje się § 4aa w brzmieniu: 

„§ 4aa. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 4 lub 4a małoletni, który dla 

własnego użytku utrwala, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem 

własnym lub innego małoletniego powyżej lat 15, jeżeli utrwalenie treści 

pornograficznych, ich posiadanie i przechowanie nastąpiło za zgodą każdego z tych 

małoletnich i nie było dokonane w drodze przestępstwa.”,”; 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


