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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Osoba fizyczna 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Autor petycji wnosi o wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks 

karny poprzez: 

- dodanie w art. 130 § 5 w brzmieniu „Czyny o których mowa w art. 130 § 1 nie 

przedawniają się i nie stosuje się poręczenia majątkowego; 

- nadanie art. 101 § 1 następującego brzmienia: „Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli 

od czasu jego popełnienia upłynęło:  

1) 60 lat - gdy czyn stanowi zbrodnię,  

2) 40 lat - gdy czyn stanowi inną zbrodnię,  

2a) 30 lat - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności 

przekraczającą 5 lat,  

3) 20 lat - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności 

przekraczającą 3 lata,  

4) 10 lat - gdy chodzi o pozostałe występki.” 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji podnosi, że nie ma powodów by przestępstwo szpiegostwa ulegało 

przedawnieniu zgodnie z treścią art. 101 § 1 pkt. 2 Kodeksu karnego - obecnie karalność 

ustaje po 20 latach. Dalej autor petycji wskazał, że nie ma powodów, dla których inne 

pozostałe czyny karalne miałyby się przedawnić w krótszym czasie, zgodnie z obecnym  

uregulowaniem, w sytuacji mało efektywnej pracy organów ścigania i wymiaru 

sprawiedliwości, dlatego proponuje wydłużenie czasu po upływie którego przedawnia się 

karalność przestępstwa. 

Zdaniem autora petycji, wnioskowane zmiany w art. 130 Kodeksu karnego mają 

uściślić i uszczegółowić regulacje karne mające na celu zwalczanie szpiegostwa. Jak 

uzasadnia autor petycji, obecna swoboda regulacji w obszarze tak specyficznej sprawy jak 

szpiegostwo i działanie na szkodę Państwa oraz interesu obywateli nie może być zaniechane 

po żadnym czasie, gdyż wprost dopuszcza to zdradę Państwa i racji stanu, z czym obecnie 

bardzo często można się spotkać.  

Autor podkreśla, że takie uregulowanie, które pozwala uniknąć kary po czasie 

przedawnienia foruje strategie, gdzie winny ucieka za granicę, próbując przeczekać czas  

w innym kraju.  
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STAN PRAWNY:  

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345 ze zm.) 

w art. 101 § 1 stanowi, że karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia 

upłynęło lat 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa; 20 lat - gdy czyn stanowi inną 

zbrodnię; 15 lat - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności 

przekraczającą 5 lat; 10 lat - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia 

wolności przekraczającą 3 lata; 5 lat - gdy chodzi o pozostałe występki. 

W art. 130 § 1 kodeks stanowi, że kto bierze udział w działalności obcego wywiadu 

przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

Kto, biorąc udział w obcym wywiadzie albo działając na jego rzecz, udziela temu 

wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę Rzeczypospolitej 

Polskiej, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 (§ 2).  

Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi wiadomości określonych w § 2, gromadzi 

je lub przechowuje, wchodzi do systemu informatycznego w celu ich uzyskania albo zgłasza 

gotowość działania na rzecz obcego wywiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, podlega 

karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 (§ 3).  

Zgodnie z § 4, kto działalność obcego wywiadu organizuje lub nią kieruje, podlega 

karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat pozbawienia 

wolności. 

DZIAŁANIA POWIĄZANE: 

Odnośnie do art. 130 kodeksu karnego, to dobrami chronionym są bezpieczeństwo 

zewnętrzne oraz wewnętrzne Rzeczypospolitej Polskiej, jej suwerenność i niezależność oraz 

zdolności obronne w przypadku wybuchu konfliktu zbrojnego. Chodzi tu o zagwarantowanie 

niepodległości, integralności terytorialnej, zdolności obronnej Rzeczypospolitej Polskiej  

i ochronę tych wszystkich dziedzin, które mogą stanowić przedmiot zainteresowania obcego 

wywiadu. Jest to więc ochrona dóbr fundamentalnych z punktu widzenia bytu państwa 

(por. S. Hoc, kom. do art. 130 k.k. [w:] Kodeks karny..., red. R. A. Stefański, Legalis 2020).  

W komentowanym przepisie opisano znamiona czterech typów przestępstwa szpiegostwa: 

- podstawowy, polegający na braniu udziału w działalności obcego wywiadu (§ 1); 

- kwalifikowany, w przypadku którego okoliczność kwalifikującą stanowi udzielanie 

obcemu wywiadowi wiadomości, których przekazanie może wyrządzić szkodę 

Rzeczypospolitej Polskiej (§ 2); 

- kwalifikowany, w przypadku którego okoliczność kwalifikującą stanowi działalność 

http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(130)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(130)par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(130)par(2)&cm=DOCUMENT
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sprawcy polegająca na organizowaniu działalności obcego wywiadu lub kierowaniu 

nią (§ 4); 

- uprzywilejowany, polegający na gromadzeniu, przechowywaniu lub wchodzeniu  

do systemu informatycznego w celu uzyskania informacji, aby następnie udzielić ich  

obcemu wywiadowi, lub też zgłaszaniu gotowości działania na jego rzecz przeciwko 

Rzeczypospolitej Polskiej (§ 3)
1
. 

Artykuł 101 § 1 k.k. różnicuje okresy przedawnienia karalności w zależności od  

wagi przestępstwa (zgeneralizowanej oceny jego społecznej szkodliwości). Najdłuższy, bo 

30-letni, jest okres przedawnienia karalności zbrodni zabójstwa; w odniesieniu do innych 

zbrodni okres ten wynosi 20 lat. Jeżeli chodzi o występki, ustawodawca różnicuje okresy 

przedawnienia za pomocą kryterium grożącej sankcji (a nie kary, która może być 

wymierzona w związku z nadzwyczajnym zaostrzeniem, np. w wypadku recydywy, 

zorganizowanego przestępstwa - art. 64 i 65). Ustawa nowelizacyjna z dnia 3 czerwca 

2005 r. (Dz. U. Nr 132, poz. 1109) wydłużyła do 15 lat okres przedawnienia karalności 

występków zagrożonych karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat (poprzednio było 

10 lat), natomiast karalność występków zagrożonych karą pozbawienia wolności 

przekraczającą 3 lata ustaje po upływie 10 lat. W wypadku występków zagrożonych karą 

pozbawienia wolności do 3 lat oraz występków zagrożonych karami ograniczenia wolności 

lub grzywny okres przedawnienia karalności wynosi 5 lat
2
. 

Przykładami przestępstw do których zastosowanie ma 20 letni okres przedawnienia to 

szpiegostwo - organizowanie lub kierowanie działalnością obcego wywiadu, zgwałcenie ze 

szczególnym okrucieństwem, zgwałcenie małoletniego poniżej 15 roku życia, umyślne 

spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Z tożsamą petycją autor 15 stycznia 2022 r. wystąpił do Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej p. Andrzeja Dudy. Do dnia sporządzenia niniejszego materiału nie opublikowano 

informacji o sposobie rozpatrzenia petycji
3
.  

https://www.prezydent.pl/bip/petycje/petycje-2022/petycja-dotyczaca-kodeksu-karnego,48541
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(130)par(4)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(130)par(3)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(101)par(1)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(64)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/16798683?unitId=art(65)&cm=DOCUMENT
http://lex.senat.pl/#/document/17204169?cm=DOCUMENT

