
 

Druk nr 2146      

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

 
 

 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 
o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy      
- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 2016) 
 

Sejm na 59. posiedzeniu w dniu 22 stycznia 2014 r. – na podstawie art. 39 ust. 2 

regulaminu Sejmu – skierowała powyższy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw 

Człowieka w celu rozpatrzenia.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na 

posiedzeniach w dniach 5 i 19 lutego 2014 r.  

wnosi: 
 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 

 
Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. 
 
 
 

Sprawozdawca Przewodnicząca Komisji 
 

 
                        /-/ Witold Pahl /-/ Stanisława Prządka 
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Projekt 
 
 
 

USTAWA 
z dnia       2014 r. 

 
o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw1),2) 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 101 § 4 otrzymuje brzmienie: 
„§ 4. W przypadku gdy pokrzywdzonym jest małoletni, przedawnienie karalno-

ści przestępstw określonych w art. 189a § 1 oraz w rozdziale XXV nie może 
nastąpić przed ukończeniem przez tego pokrzywdzonego 30. roku życia.”; 

2) w art. 199 § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. Kto obcuje płciowo z małoletnim lub dopuszcza się wobec takiej osoby in-

nej czynności seksualnej albo doprowadza ją do poddania się takim czynno-
ściom albo do ich wykonania, nadużywając zaufania lub udzielając w za-
mian korzyści majątkowej lub osobistej albo jej obietnicy, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”; 

3) w art. 200:  

                                                 
1) Niniejsza ustawa dokonuje częściowego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej decy-
zję ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011, str. 1 oraz L 18 z 
21.01.2012, str. 7). 

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 7 
września 1991 r. o systemie oświaty i ustawę z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności 
podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary. 

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 
64, poz. 729 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 
2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 
199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i 
Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 
1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 
226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, 
z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 
1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, 
poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, 
Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 
1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 
202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, 
Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431, z 
2012 r. poz. 611 oraz z 2013 r. poz. 849, 905, 1036 i 1247. 
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a) uchyla się § 2, 
b) dodaje się § 3–5 w brzmieniu: 

„§ 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub 
udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia 
treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu 
zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. 

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia 
seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje mało-
letniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej. 

§ 5. Kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na roz-
powszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapo-
znanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15, podlega karze pozbawie-
nia wolności do lat 3.”; 

4) w art. 202:  
a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że 
może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 
lat 2.”, 

b) uchyla się § 2, 
c) § 3–4a otrzymują brzmienie:  

„§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, 
przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub prezentuje treści 
pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne 
związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzę-
ciem, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego, podlega 
karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 4a. Kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficz-
nych z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5.”, 

d) po § 4b dodaje się § 4c w brzmieniu: 
„§ 4c. Karze określonej w § 4b podlega, kto w celu zaspokojenia seksual-

nego uczestniczy w prezentacji treści pornograficznych z udziałem ma-
łoletniego.”; 

5) w art. 204 § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do 

uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolno-
ści od 3 miesięcy do lat 5.”. 
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Art. 2.  
W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, 
z późn. zm.4)) w art. 19 w ust. 1: 
1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) określonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 
i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189, 
art. 189a, art. 211a, art. 223, art. 228 § 1 i 3–5, art. 229 § 1 i 3–5, art. 230 § 
1, art. 230a § 1, art. 231 § 2, art. 232, art. 245, art. 246, art. 252 § 1–3, art. 
258, art. 269, art. 280–282, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 296 § 1–3, art. 
296a § 1, 2 i 4, art. 299 § 1–6 oraz art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego,”; 

2) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 
„3a) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, gdy pokrzywdzonym jest 

małoletni albo gdy treści pornograficzne, o których mowa w art. 202 Ko-
deksu karnego, obejmują udział małoletniego,”. 

 
Art. 3.  

W ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, 
poz. 2572, z późn. zm.5)) w art. 92a po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. W czasie wypoczynku dzieci i młodzieży zorganizowanego w formach, 
o których mowa w ust. 1, wychowawcą lub kierownikiem tej formy wypo-
czynku nie może być osoba karana za umyślne przestępstwo przeciwko ży-
ciu i zdrowiu na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności na szkodę małoletniego, przestępstwo przeciwko 
rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 209 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.6)), przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. 
o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124) albo osoba, wo-
bec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z wycho-
wywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub obo-
wiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach 
lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz 
opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.  

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 

1280 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529 oraz z 2013 r. poz. 628, 675 i 
1351. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 
2703 i Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, 
poz. 1091, Nr 167, poz. 1400 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532 i 
Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, 
Nr 180, poz. 1280 i Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 
1370 i Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 
1241 i Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857 i Nr 148, 
poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887 i Nr 
205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i 979 oraz z 2013 r. poz. 87, 827, 1191, 1265 i 1317. 

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały podane w odnośniku 3. 
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1b. W celu potwierdzenia warunku, o którym mowa w ust. 1a, kandydat na 
wychowawcę lub kierownika formy wypoczynku dzieci i młodzieży jest ob-
owiązany przedstawić organizatorowi wypoczynku dzieci i młodzieży in-
formację z Krajowego Rejestru Karnego. Kandydat na wychowawcę lub 
kierownika formy wypoczynku, który jednocześnie jest zatrudniony na pod-
stawie przepisów, które zawierają warunek niekaralności za przestępstwo 
popełnione umyślnie, składa w formie pisemnej oświadczenie o niekaralno-
ści za przestępstwa, o których mowa w ust. 1a.”. 

 
Art. 4.  

W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbioro-
wych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012 r. poz. 768, z późn. zm.7)) 
w art. 16 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, określone w art. 199–200b i 
art. 202–204 Kodeksu karnego;”. 

 
Art. 5.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.   
 
 

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 769 i 

1193 oraz z 2013 r. poz. 1245 i 1247. 
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