
 

Druk nr 330-A        

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 
o rządowym projekcie ustawy o przeciwdziałaniu 
zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 
(druk nr 189)  
 

Sejm na 14. posiedzeniu w dniu 17 marca 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 330 do Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka – w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim 

czytaniu. 

 
Komisja po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 30 marca 2016 r.  

 
w n os i :  

 
W ys o k i  S e jm    raczy załączone poprawki: 

 

1) art. 2 nadać brzmienie: 

„Art. 2. W rozumieniu ustawy przestępczość na tle seksualnym obejmuje przestępstwa 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności wymienione w rozdziale XXV 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z 
późn. zm.), zwanej dalej „Kodeksem karnym”, z wyłączeniem przestępstw 
określonych w art. 200a, art. 200b, art. 202 § 1 i w art. 204 § 1 lub 2 Kodeksu 
karnego, chyba że zostały popełnione na szkodę małoletniego.”; 

– KP Kukiz ’15 
–  odrzucić 

 
2) w art. 6 w ust. 1 skreślić pkt 2; 

– KP Kukiz ’15 
– odrzucić 



 
3) w art. 12 pkt 5 nadać brzmienie: 

„5) organom administracji rządowej w przypadkach, kiedy jest to uzasadnione potrzebą 
wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie;”; 

– KP Kukiz ’15 
– odrzucić 

 
4) skreślić art. 27. 

– KP Kukiz ’15 
– odrzucić 

 

 
Warszawa, dnia 30 marca 2016 r. 
 
 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 
 

/-/ Bartłomiej Wróblewski /-/ Stanisław Piotrowicz 
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