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   SEJM  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

                    VIII kadencja 

 

 

 

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E    

K O M I S J I   U S T A W O D A W C Z E J 

 

 

 o rządowym projekcie ustawy o zmianie 

ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw (druk nr 3451) 

 
 Sejm na 81. posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r. – na podstawie art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku 3466 do Komisji Ustawodawczej w 

celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

 

Komisja Ustawodawcza po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 16 maja 2019 r.  

 

wnosi: 

 

W y s o k i   S e j m  uchwalić raczy następujące poprawki: 

 

1) w art. 1 skreślić pkt 1–69, pkt 71, pkt 78–109; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawką nr 5, 12–15, 17–19 i 21–24. 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 2–6, 8 i 11. 

 

2) w art. 1 pkt 7 nadać brzmienie: 

„7) w art. 41: 

a) w § 1a zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Sąd orzeka zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania 

wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z 

wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi dożywotnio 

w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności 

na szkodę małoletniego.”, 



b) skreśla się § 1b;”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

3) w art. 1 w pkt 13 lit. a nadać brzmienie: 

„a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo 

zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w 

popełnieniu przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania 

przestępstw informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa 

oraz istotne okoliczności jego popełnienia.”,”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

4) w art. 1 w pkt 31 lit. d nadać brzmienie: 

„d) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. W przypadku występków przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę 

małoletniego, zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia 

wolności, przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed 

ukończeniem przez niego 30. roku życia.”; 

– KP PO-KO 

– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 4 należy głosować łącznie z poprawką nr 6. 

 

5) w art. 1 skreślić pkt 32; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

6) w art. 1 pkt 33 nadać brzmienie: 

„33) art. 105 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 105. Przepisów art. 101–103 nie stosuje się do: 

1) zbrodni przeciwko pokojowi, ludzkości i przestępstw wojennych; 

2) umyślnego przestępstwa: zabójstwa, ciężkiego uszkodzenia ciała, 

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności łączonego ze 

szczególnym udręczeniem, popełnionego przez funkcjonariusza 

publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych; 

3) przestępstw określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę 

małoletniego albo gdy treści pornograficzne obejmują udział 

małoletniego.”;”; 

– KP PO-KO 

– przyjąć 

7) w art. 1 w pkt 70 lit. c–e nadać brzmienie: 



„c) po § 3 dodaje się § 3a i 3b w brzmieniu: 

„§ 3a. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wobec małoletniego poniżej lat 15, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5. 

§ 3b. Jeżeli czyn określony w § 3a został popełniony na szkodę małoletniego, który 

pozostaje w stosunku zależności od sprawcy, w szczególności pod jego pieczą, lub z 

wykorzystaniem krytycznego położenia małoletniego,  

sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8.”, 

d) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1–3a działa ze szczególnym 

okrucieństwem lub następstwem tego czynu jest ciężki uszczerbek na zdrowiu, 

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10.”, 

e) dodaje się § 5 w brzmieniu: 

„§ 5. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1–4 jest śmierć człowieka, sprawca  

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10 albo karze 

dożywotniego pozbawienia wolności.”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

8) w art. 1 skreślić pkt 71; 

– KP PiS 

– przyjąć 

9) w art. 1 po pkt 84 dodać pkt 84a w brzmieniu: 

„84a) w art. 240 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu 

lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, art. 118a, art. 120-124, 

art. 127, art. 128, art. 130, art. 134, art. 140, art. 148, art. 156, art. 163, art. 166, art. 

189, art. 197 § 3-5, art. 198, art. 200, art. 252 lub przestępstwa o charakterze 

terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania 

przestępstw, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”;”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

10) w art. 1 po pkt 84 dodać pkt 84b w brzmieniu: 

„84b) w art. 240 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Tej samej karze podlega, kto mając wiarygodną wiadomość o karalnym 

przygotowaniu albo usiłowaniu lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w 

art. 118, art. 118a, art. 120–124, art. 127, art. 128, art. 130, art. 134, art. 140, art. 

148, art. 156, art. 163, art. 166, art. 189, art. 197 § 3 lub 4, art. 198, art. 200, art. 252 

lub przestępstwa o charakterze terrorystycznym popełnionego w przeszłości, lecz 

nieprzedawnionego nie zawiadamia organu powołanego do ścigania przestępstw, 



mając dostateczną podstawę do przypuszczenia, że wymieniony w § 1 organ nie wie 

o przygotowywanym, usiłowanym lub dokonanym czynie zabronionym.”;”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 10 należy głosować łącznie z poprawką nr 25. 

 

11) w art. 1 pkt 89 nadać brzmienie: 

„89) art. 258 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 258 § 1. Kto bierze udział w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 

popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego,  

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Jeżeli grupa albo związek określone w § 1 mają charakter zbrojny albo mają 

na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym, sprawca 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Kto grupę albo związek określone w § 1 w tym mające charakter zbrojny 

zakłada lub taką grupą albo związkiem kieruje, 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. 

§ 4. Kto grupę albo związek mające na celu popełnienie przestępstwa o 

charakterze terrorystycznym zakłada lub taką grupą lub związkiem kieruje, 

podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do 20.”;”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

12) skreślić art. 2; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

13) skreślić art. 3; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

14) skreślić art. 4; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

15) skreślić art. 6; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

16) po art. 6 dodać art. 6a w brzmieniu: 

„Art. 6a. W ustawie z dnia 6 stycznia 2000 r. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 2017 

r. poz. 922 oraz z 2019 r. poz. 730) po art. 10c dodaje się art. 10d i art. 10e w 

brzmieniu: 



„Art. 10d. 1. Rzecznik powołuje zespół do spraw ścigania przestępstw 

określonych w rozdziale XXV Kodeksu karnego, popełnionych 

na szkodę małoletniego albo gdy treści pornograficzne 

obejmują udział małoletniego.  

2. W skład zespołu wchodzi od 2 do 4 prokuratorów, powołanych 

spośród prokuratorów w czynnej służbie lub prokuratorów w 

stanie spoczynku.  

3. Prokuratorów zespołu powołuje i odwołuje Rzecznik.  

4. Zespół podlega organizacyjnie i służbowo Rzecznikowi. 

Stanowisko Prokuratorów w Zespole, odpowiada stanowisku 

prokuratora prokuratury okręgowej.  

5. Zespołem kieruje Przewodniczący, którego powołuje i odwołuje 

Rzecznik, spośród członków Zespołu.  

6. Kadencja Przewodniczącego Zespołu trwa 5 lat, licząc od dnia 

powoływania.  

7. Ta sama osoba może być Przewodniczącym Zespołu nie dłużej 

niż przez dwie kolejne kadencje. Kadencja Przewodniczącego 

ustaje z chwilą śmierci lub odwołania.  

8. Prokurator zespołu nie może, bez zezwolenia Rzecznika, 

podejmować innego zajęcia zawodowego. Na czas pracy Zespołu 

w Biurze Rzecznika, prokuratorzy w czynnej służbie zostają 

oddelegowani. 

Art. 10e. 1. Prokuratorom Zespołu, o którym mowa w art. 10d ust. 1 w 

sprawach określonych w art. 10d ust. 1 przysługują wszystkie 

uprawnienia prokuratora.  

2. Postępowania w sprawach, o których mowa w art. 10d ust. 1, 

wszczyna i prowadzi prokurator Zespołu, o którym mowa w art. 

10d ust. 1.  

3. W postępowaniu sądowym funkcję oskarżyciela publicznego 

pełnią prokuratorzy Zespołu, o którym mowa w art. 10d ust. 1.  

4. Przewodniczący Zespołu, o którym mowa w art. 10d ust. 1 wnosi 

kasację w zastępstwie Prokuratora Generalnego w sprawach, o 

których mowa w art. 10d ust. 1. 

 5. Celem postępowania w sprawach, o których mowa w art. 10d ust. 

1 jest również wyjaśnienie okoliczności sprawy, w szczególności 

ustalenie osób pokrzywdzonych i zabezpieczeniu realizacji ich 

praw.  

6. Okoliczność, o której mowa w art. 17 § 1 pkt 5 Kodeksu 

postępowania karnego, nie może stanowić przeszkody do realizacji 

celu, o którym mowa w ust. 3. Po zrealizowaniu tego celu 

postępowanie umarza się.  

7. Do prowadzenia postępowań przez Zespół, o którym mowa w art. 

10d ust. 1 w sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje 

się przepisy Kodeksu postępowania karnego.”.”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 



17) skreślić art. 8; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

18) skreślić art. 9; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

19) skreślić art. 10; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

20) po art. 11 dodać art. 11a w brzmieniu: 

„Art. 11a. W ustawie z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 

2018 r. poz. 2179)  po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu: 

„Art. 9a. 1. Rzecznik kierując się szczególnym zagrożeniem konstytucyjnych wolności i 

praw człowieka i obywatela może powołać komisję śledczą. 

2. W skład komisji wchodzi 3 prokuratorów, powołanych spośród prokuratorów 

w stanie spoczynku. 

3. Prokuratorów komisji powołuje i odwołuje Rzecznik na czas trwania prac 

danej komisji. 

4. Komisją kieruje Przewodniczący, którego powołuje i odwołuje Rzecznik, 

spośród członków komisji. 

5. Do komisji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. 

o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1024, ze zm.).”; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

21) skreślić art. 12; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

22) skreślić art. 13; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

23) skreślić art. 14; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

24) skreślić art. 15; 

– KP PO-KO 

– odrzucić 

25) art. 21 nadać brzmienie: 

„Art. 21. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem: 



1) art. 1 pkt 84b, który wchodzi w życie po upływie 4 miesięcy od dnia 

ogłoszenia;  

2) art. 7, art. 11 i art. 17–20, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od 

dnia ogłoszenia.”. 

– KP PO-KO 

         – odrzucić 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 16 maja 2019 r. 

 

 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

 /-/Waldemar Buda   /-/Marek Ast 

 

 

 


