
Druk nr 2981-A 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE 

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W ZMIAN W KODYFIKACJACH 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 2393), poselskim projekcie ustawy o 
zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 2024), 
senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy -
Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny 
wykonawczy (druk nr 2267) 

Sejm na 84. posiedzeniu w dniu 13 stycznia 2015 r. - zgodnie z art. 95 regulaminu 

Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2981 do Komisji 

Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek 

zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu wniosku 

i poprawek na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2015 r. 

wnosi: 

Wysoki S ej m raczy wniosek i następujące poprawki: 

odrzucić projekt ustawy w całości 

- KP PiS 

l) wart. l w pkt 5 w lit. b w§ la skreślić pkt 3; 

-KP PiS 

-odrzucić 

-odrzucić 



2) wart. l w pkt 5 w lit. b w§ la pkt 4 nadać brzmienie: 

"4) potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na 
rzecz Skarbu Państwa."; 

-KP PiS 

-odrzucić 

3) wart. l w pkt 8 art. 37a nadać brzmienie: 

"Art. 37a. Jeżeli ustawa przewiduje zagrożenie karą pozbawienia wolności 

nieprzekraczającą 5 lat, można zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę 
ograniczenia wolności, o której mowa wart. 34 § la pkt l, 2 lub 4."; 

-KP PiS 

4) wart. l pkt 35 nadać brzmienie: 

"35) art. 71 otrzymuje brzmienie: 

-odrzucić 

"Art. 71. § l. Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd orzeka 
grzywnę, nawet jeżeli jej wymierzenie obok kary pozbawienia wolności na 
innej podstawie nie jest możliwe. 

§ 2. W razie zarządzenia wykonania kary grzywna orzeczona na podstawie § 
l nie podlega wykonaniu; kara pozbawienia wolności ulega skróceniu o 
okres odpowiadający połowie liczby uiszczonych stawek dziennych 
grzywny z zaokrągleniem w górę do pełnego dnia.";"; 

-KP PiS 

5) wart. l w pkt 40 skreślić art. 75a; 

-KP PiS 

6) w art. l pkt 43 nadać brzmienie: 

"43) art. 81 otrzymuje brzmienie: 

-odrzucić 

-odrzucić 

"Art. 81. W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe 
zwolnienie nie jest możliwe. Skazany odbywa karę w całości.";"; 

-KP PiS 

7) w art. l w pkt 49 lit. a nadać brzmienie: 

"a) § l otrzymuje brzmienie: 

-odrzucić 

"§ l. Sąd wymierza karę łączną w granicach od połowy sumy kar wymierzonych za 
poszczególne przestępstwa do ich sumy.","; 

-KP PiS 

-odrzucić 



8) w art. l pkt 64 nadać brzmienie: 

"64) wart. 107: 

a) § 4 otrzymuje brzmienie: 

"§ 4. W razie skazania na karę ograniczenia wolności lub karę grzywny 
zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania 
lub darowania kary albo od przedawnieniajej wykonania.", 

b) § 6 otrzymuje brzmienie: 

-KP PiS 

"§ 6. Jeżeli orzeczono środek kamy, przepadek, środek kompensacyjny lub 
obowiązek, zatarcie skazania nie może nastąpić przed jego wykonaniem, 
darowaniem albo przedawnieniem jego wykonania. Zatarcie skazania nie 
może nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.";". 

-odrzucić 

Warszawa, dnia 14 stycznia 2015 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

/-/Jarosław Pięta /-/Witold Pahl 
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Minister 
Spraw Zagranicznych 

DPUE 920.1902.2013 l 28/JS 

dot. NKK-150-38/15 z 14.01.2015 r. 

Opinia 

Warszawa!J stycznia 2015 r. 

Pan 
Witold Pahl 
Przewodniczący 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
zmlan w kodyfika~jach 
Sejm RP 

o zcoctności z prawem Unii Europejskiej poprawek ujętych w dQdatkowym spmwozdoniu 
·· Komisji Nadzwyczajnej do sprow zmian w kodyfikacjach (druk nr 2981-A) o nądowym 

.. ·projekcie um,.~y o zmianie ustow.y- Kodeks kQmy oraz niektórych innyth ustow (druk nr 
2393}, poselskim projekde ustawy o zmianie ustawy- Kodeks kflrny (druk nr 2024), 

senflckłm .projekcie ustawy o zmianie u.stowy- Kodeks komy orQz ustawy- Kodeks kamy 
wy/tonawajf (dtllk nr 2267}, wyrażona pnez ministra właściwego do spraw cz~onkomva 

Rzeczypospolitej Polsklej w Unii Europejskiej 

i;F ~~· Szanowny Panie Przewodniczący, 
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w związku z przedłożonym dodatkowym sprawozdaniem Komisji pozwalam sobie wyrazić 
poniższą opinię. 

Poptawki ujęte w dodatkowym sprawozdaniu Komisji nie są sprzeczne z prawem 
Unii Europejskiej. 

Do wiadomości: 
Pan C~zary Grabarczyk 
Mtnister Sprawiedliwości 


