U C H WA Ł A
S E N AT U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J
z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2017 r.
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do jej
tekstu następujące poprawki:

1)

w art. 1 w pkt 6, w art. 165a:
a) § 3 otrzymuje brzmienie:
„§ 3. Kto, nie będąc do tego obowiązany na mocy ustawy, pokrywa
koszty związane z zaspokojeniem potrzeb lub wykonaniem zobowiązań
finansowych grupy, związku lub osoby, o których mowa w § 2,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”,
b) dodaje się § 4 w brzmieniu:
„§ 4. Tej samej karze podlega sprawca czynu określonego w § 1 lub 2,
który działa nieumyślnie.”;

2)

w art. 1 w pkt 8 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 269b” dodaje się
dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje się lit. b w brzmieniu:
„b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1, kto działa
wyłącznie w celu zabezpieczenia systemu informatycznego, systemu
teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej przed popełnieniem
przestępstwa wymienionego w tym przepisie albo opracowania metody
takiego zabezpieczenia.”;”;

3)

w art. 1 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:
„9) po art. 269b dodaje się art. 269c w brzmieniu:
„Art. 269c. Nie podlega karze za przestępstwo określone w art. 267 § 2
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lub art. 269a, kto działa wyłącznie w celu zabezpieczenia systemu
informatycznego, systemu teleinformatycznego lub sieci teleinformatycznej
albo opracowania metody takiego zabezpieczenia i niezwłocznie powiadomił
dysponenta tego systemu lub sieci o ujawnionych zagrożeniach, a jego
działanie nie naruszyło interesu publicznego lub prywatnego i nie wyrządziło
szkody.”.”;

4)

w art. 4:
a) w pkt 1 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 19 w ust. 1” dodaje
się dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. c oraz dodaje się lit. a i b
w brzmieniu:
„a) po pkt 2a dodaje się pkt 2b w brzmieniu:
„2b) określonych w art. 178–183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 1636,
1948 i 1997) oraz art. 99–100 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1639),”,
b)

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 296–306
Kodeksu

karnego,

powodujących

szkodę

majątkową

lub

skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli wysokość szkody lub
wartość

mienia

przekracza

pięćdziesięciokrotną

wysokość

najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie
odrębnych przepisów,”,”,
b) w pkt 2 w lit. a, w ust. 3:
– pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U.
poz. 1844, z 2016 r. poz. 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. ...);”,
– dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:
„9) stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia
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1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 291, 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 38);
10) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1289 oraz z 2017 r. poz. …).”;

5)

w art. 4 w pkt 1, w pkt 9 oraz w art. 5, w pkt 9 na końcu skreśla się przecinek;

6)

w art. 6:
a) w pkt 2, w § 5,
b) w pkt 8, w art. 292a w § 7 i 10,
c) w pkt 12 w lit. b, w § 2a
– wyraz „służy” zastępuje się wyrazem „przysługuje”;

7)

w art. 6 w pkt 4, w art. 91a w § 1 wyrazy „ustawa przyznaje” zastępuje się
wyrazami „odrębne przepisy przyznają”;

8)

w art. 10 w pkt 4, w § 2 wyrazy „do chwili orzeczenia” zastępuje się wyrazami „do
chwili prawomocnego orzeczenia”;

9)

w art. 13 w pkt 2, w art. 40b w ust. 1:
a) pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. poz. 1844,
z 2016 r. poz. 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. ...);”,
b) dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:
„9) stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2016 r.
poz. 291, 615 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 38);
10) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1289
oraz z 2017 r. poz. …).”;
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10)

w art. 17 w pkt 1, w ust. 1 po użytych po raz pierwszy wyrazach „blokady
rachunku” dodaje się wyrazy „osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki
organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, wykorzystanego do popełnienia
tego przestępstwa,”;

11)

w art. 18 w pkt 1 w lit. a, w lit. b po wyrazach „art. 270–273” dodaje się wyrazy
„i art. 277a § 1”;

12)

w art. 22:
a) w pkt 1 w lit b, w pkt 16a wyrazy „Kodeksu karnego skarbowego” zastępuje się
wyrazami „ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
z 2016 r. poz. 2137 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 88 i …), zwanej dalej „Kodeksem
karnym skarbowym””,
b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w art. 14 w ust. 1 pkt 5 i 6 otrzymują brzmienie:
„5) rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw skarbowych
i wykroczeń

skarbowych,

zapobieganie

tym

przestępstwom

i wykroczeniom oraz ściganie ich sprawców, w zakresie określonym
w Kodeksie karnym skarbowym;
6)

realizacja zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 15–16a;”;”.

MARSZAŁEK SENATU
W/Z

Maria KOC
Wicemarszałek Senatu

UZASADNIENIE

Na posiedzeniu w dniu 16 marca 2017 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy
– Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej 12 poprawek.
Poprawka nr 1 wprowadza nowy typ przestępstwa polegającego na dostarczaniu
środków na utrzymanie osób, grup lub związków, które finansują dokonywanie przestępstw
terrorystycznych. Czynności objęte penalizacją to zaspokajanie codziennych potrzeb oraz
finansowych zobowiązań tych grup osób, które wspierają działalność terrorystyczną.
Celem wprowadzenia karalności takich czynów jest pozbawienie osób popierających
terroryzm oparcia materialnego.
Jest to wyraźne, skierowane do społeczeństwa wskazanie, że zapewnianie warunków
bytowych osobom wspierającym terroryzm, jest działaniem bezprawnym.
Celem kolejnych dwóch poprawek 2 i 3 jest wyjaśnienie sytuacji prawnej osób i innych
podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem teleinformatycznym.
Elementem tych działań jest testowanie systemów i sieci teleinformatycznych, np.
poprzez dokonywanie włamań do systemów komputerowych.
Wykorzystane do tego są urządzenia i programy komputerowe, których wytwarzanie,
pozyskiwanie, zbywanie lub udostępnianie stanowi czyn zabroniony.
W celu umożliwienia jasnej oceny legalności działania danych osób konieczne stało się,
poprzez zmianę art. 269b i dodanie art. 269c Kodeksu karnego, wprowadzenie przepisów
przewidujących:
–

wyłączenie przestępności czynu, jeżeli działania objęte znamionami przestępstwa miały
na celu zabezpieczenie systemu lub sieci teleinformatycznej przed popełnieniem
przestępstwa,

–

wyłączenie przestępności działania sprawcy, który za uprzednią zgodą dysponenta sieci
sprawdza bezpieczeństwo tego systemu lub sieci, a działanie to nie naruszyło niczyjego
interesu i nie wyrządziło szkody,

–

wyłączenie karalności działań nieuzgodnionych z dysponentem systemu lub sieci, jeżeli
sprawca niezwłocznie powiadomił dysponenta o stwierdzonych zagrożeniach, a jego
działanie nie spowodowało szkód.
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Poprawki nr 4 i 9 zmierzają do tego, by umożliwić Policji i Żandarmerii Wojskowej
stosowanie kontroli operacyjnej (w tym w szczególności podsłuchów) w przypadkach
przestępstw gospodarczych polegających na manipulacjach na rynku finansowym, nadużycia
zaufania w obrocie gospodarczym oraz na stanowisku kierowniczym w podmiocie
gospodarczym. W zakresie zmian wprowadzanych do art. 20 ustawy o Policji, Senat
odpowiednio uzupełnił przepisy, które poszerzają katalog tajemnic, które będą ujawniane
organom ścigania.
Poprawka nr 10 doprecyzowuje zmieniany przepis i wskazuje, że w przypadku
podejrzenia przestępstwa określonego w art. 181–183 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi, prokurator będzie mógł postanowić o wstrzymaniu
transakcji lub dokonaniu blokady rachunku należącego nie tylko do osoby fizycznej, ale też
osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.
Poprawki nr 5–8, 11 i 12 mają charakter redakcyjny, uściślający lub ujednolicający
terminologię zmienianych ustaw.

