
 
Druk nr 3912-A

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IV kadencja 

 

 
 

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

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH 

 

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny i Kodeks karny wykonawczy 
/druk nr 2693/ 
 

Sejm na 102 posiedzeniu w dniu 6 maja  2005  r. - zgodnie z art. 95 Regulaminu 
Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3912 do Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia poprawek  
zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tych 
poprawek na posiedzeniach w dniach 19 maja  i 1 czerwca 2005 r.  

wnosi: 
 

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

1) w art. 1 w zmianie 1 pkt 2a nadać brzmienie: 

 „2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, 
edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,”; 

 - Klub Parlamentarny PiS 

- przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 1 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 3. 

 

2) w art. 1 w zmianie 1 pkt 2b nadać brzmienie: 

„2b) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub 
miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania 
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,”; 

- Klub Parlamentarny PiS 

- przyjąć 
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Uwaga: poprawkę nr 2 należy rozpatrywać łącznie z poprawkami nr 4, 8, 16 i 19. 

  

3) w art. 1 w zmianie 2 § 1a nadać brzmienie: 

„§ 1a. Sąd może orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, 
wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z 
wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, na zawsze w 
razie skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko wolności 
seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.”; 

- Klub Parlamentarny PiS 

- przyjąć 

4) w art. 1 zmianie 3 nadać brzmienie: 

 „3) po art. 41 dodaje się art. 41a w brzmieniu: 

„Art. 41a. § 1. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w 
określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z 
określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu 
bez zgody sądu w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności 
seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego; obowiązek lub zakaz 
może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego 
wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu. 

§ 2. Sąd orzeka obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych 
środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi 
osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody 
sądu w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego 
zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności 
seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego; obowiązek lub zakaz 
może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego 
wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu. 

§ 3. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania w 
określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z 
określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu 
bez zgody sądu na zawsze w razie ponownego skazania sprawcy w 
warunkach określonych w § 2.”;”; 

- Klub Parlamentarny PiS 

- przyjąć 

5) w art. 1 w zmianie 4 § 1 nadać brzmienie: 

„§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz obowiązek 
lub zakazy wymienione w art. 39: 

1) pkt 2 i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10, 

2) pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15.”; 

- Klub Parlamentarny PiS 

- przyjąć 
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6) w art. 1 zmianie 5 nadać brzmienie: 

„5) art. 50 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 50. § 1. Sąd może orzec podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony 
sposób, jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na społeczne 
oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu pokrzywdzonego. 

§ 2. Jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie interes pokrzywdzonego, sąd orzeka 
podanie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, jeżeli 
skazany dopuścił się przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i 
obyczajności a pokrzywdzonym jest małoletni.”;”; 

- Klub Parlamentarny PiS 

- odrzucić 

7) w art. 1 po zmianie 8 dodać nową zmianę … w brzmieniu: 

„…) w art. 77 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd wymierzając karę pozbawienia 
wolności może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez 
skazanego z warunkowego zwolnienia niż przewidziane w art. 78, a w 
wypadku skazania na karę dożywotniego pozbawienia wolności może orzec 
zakaz warunkowego przedterminowego zwolnienia.”; 

- Klub Parlamentarny PiS 

- przyjąć 

8) w art. 1 w zmianie 10 § 1 nadać brzmienie: 

„§ 1. Obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub 
miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania 
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, orzeczone na zawsze, można uznać za 
wykonane, jeżeli zachowanie skazanego po popełnieniu przestępstwa i w czasie 
wykonania kary uzasadniają przekonanie, iż po uchyleniu obowiązku lub zakazu nie 
popełni on ponownie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności 
na szkodę małoletniego, a obowiązek lub zakaz był wykonywany co najmniej 10 
lat.”; 

- Klub Parlamentarny PiS 

- przyjąć 

9) w art. 1 po zmianie 11 dodać nową zmianę … w brzmieniu: 

„…) po art. 95 dodaje się art. 95a w brzmieniu: 

„Art. 95a. § 1. Skazując sprawcę na karę pozbawienia wolności bez warunkowego 
zawieszenia jej wykonania za przestępstwo skierowanie przeciwko 
wolności seksualnej, popełnione w związku z zakłóceniem jego czynności 
psychicznych o podłożu seksualnym, innym niż choroba psychiczna, sąd 
może orzec umieszczenie sprawcy, po odbyciu tej kary w zakładzie 
zamkniętym albo skierowanie go na leczenie ambulatoryjne. 

§ 2. Potrzebę wykonywania orzeczone środka, o którym mowa w § 1, sąd 
ustala w okresie do 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym 
zwolnieniem lub przed wykonaniem kary. 
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§ 3. Przepisy art. 94 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”;”; 

- Klub Parlamentarny PiS 

- odrzucić 

10) w art. 1 po zmianie 12 dodać nową zmianę … w brzmieniu: 

„…) po art. 106 dodaje się art. 106a w brzmieniu: 

„Art. 106a. Nie podlega zatarciu skazanie za przestępstwo przeciwko wolności 
seksualnej i obyczajności jeżeli pokrzywdzonym był małoletni.”;”; 

- Klub Parlamentarny PiS 

- odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 10 spowoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 11. 

 

11) w art. 1 po zmianie 12 dodać nową zmianę … w brzmieniu: 

„…) po art. 106 dodaje się art. 106a w brzmieniu: 

„Art. 106a. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez 
warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności jeżeli pokrzywdzonym był małoletnim 
poniżej lat 15.”;”; 

 - Klub Parlamentarny PO 

- przyjąć  

12) w art. 1 po zmianie 12 dodać nową zmianę … w brzmieniu: 

„…) art. 148 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 148. § 1. Kto zabija człowieka, 

 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, 
karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego 
pozbawienia wolności. 

§ 2. Kto zabija człowieka: 

1) ze szczególnym okrucieństwem, 

2) w związku z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, 

3) w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie, 

4) z użyciem broni palnej lub materiałów wybuchowych, 

 podlega karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego 
pozbawienia wolności. 

§ 3. Karze określonej w § 2 podlega, kto jednym czynem zabija więcej niż 
jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo. 

§ 4. Kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia 
usprawiedliwionego okolicznościami, 

 podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.”;”;  

- Klub Parlamentarny PiS 
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- odrzucić 

13) w art. 1 po zmianie 12 dodać nową zmianę … w brzmieniu: 

„…) w art. 161 § 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„§ 1. Kto, wiedząc, że jest zarażony wirusem HIV, naraża bezpośrednio inną osobę 
na takie zarażenie, 

 podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 2. Kto, wiedząc, że jest dotknięty chorobą weneryczną lub zakaźną, ciężką 
chorobą nieuleczalną lub realnie zagrażającą życiu, naraża bezpośrednio inną 
osobę na zarażenie taką chorobą,   

 podlega pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”;”; 

- Klub Parlamentarny PiS 

- odrzucić 

14) w art. 1 zmianie 15 nadać brzmienie: 

„15) art. 197 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 197. § 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną 
osobę do obcowania płciowego,  

 podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do 
poddania się innej czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, 
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8. 

§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą , podlega 
karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w §1-3, działa ze szczególnym 
okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy 
od lat 5.”;”; 

- Klub Parlamentarny PiS 

- przyjąć 

15) w art. 1 zmianie 17 nadać brzmienie: 

„17) art. 200 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 200. § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się 
wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do 
poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, 

 podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje 
małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.”;”; 

 - Klub Parlamentarny PiS 

- przyjąć 

16) w art. 1 zmianie 20 nadać brzmienie: 

„20) art. 244 otrzymuje brzmienie: 
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 „Art. 244. Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania 
stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, 
prowadzenia pojazdów lub obowiązku powstrzymania się od przebywania 
w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z 
określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu 
bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu 
orzeczenia w sposób w nim przewidziany, 

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

- Klub Parlamentarny PiS 

- przyjąć 

17) po art. 1 dodać nowy art. w brzmieniu: 

„Art. ... W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 
Nr 89, poz. 55, z późn. zm.) w art. 275 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań 
zawartych w postanowieniu sądu lub prokuratora. Obowiązek ten 
może polegać na zakazie opuszczania określonego miejsca pobytu, 
zgłaszaniu się do organu dozorującego w określonych odstępach 
czasu, zawiadamianiu go o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie 
powrotu, a także na innych ograniczeniach jego swobody, 
niezbędnych do wykonywania dozoru.”; 

- Klub Parlamentarny PiS 

- przyjąć 

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 17 tytuł ustawy otrzyma brzmienie:  

 „o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks postępowania 
karnego i ustawy - Kodeks karny wykonawczy”. 

18) w art. 2 po zmianie 4 dodać nową zmianę w brzmieniu: 

„…) w art. 139: 

a) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Skazanemu na karę dożywotniego pozbawienia wolności, jeżeli sąd nie 
wyłączył możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia, 
nagroda wymieniona w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8 może być przyznana po 
odbyciu co najmniej 15 lat kary.”, 

b) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu: 

„§ 5a. Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności, jeżeli sąd nie 
wyłączył możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia, można 
przenieść do zakładu typu półotwartego po odbyciu przez niego co 
najmniej 15 lat kary, a do zakładu typu otwartego - po odbyciu co 
najmniej 20 lat kary.”; 

 - Klub Parlamentarny PiS 

- odrzucić 

19) w art. 2 zmianie 11 nadać brzmienie: 

 „11) po art. 181 dodaje się art. 181a w brzmieniu: 
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„Art. 181a. § 1. W razie orzeczenia obowiązku powstrzymania się od przebywania w 
określonych środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z 
określonymi osobami lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu 
bez zgody sądu, sąd przesyła odpis wyroku jednostce Policji, a także 
odpowiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu 
terytorialnego, właściwemu dla miejsca pobytu skazanego. 

§ 2. Nadzór nad wykonywaniem obowiązku powstrzymania się od 
przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu 
kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania 
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu powierza się zawodowemu 
kuratorowi sądowemu. 

§ 3. W sprawach związanych z wykonywaniem obowiązku powstrzymania się 
od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakazu 
kontaktowania się z określonymi osobami lub zakazu opuszczania 
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu właściwy jest sąd rejonowy, 
w którego okręgu ustalono miejsce pobytu skazanego. 

§ 4. Przepisy art. 169 i 172 stosuje się odpowiednio.”;”. 

 - Klub Parlamentarny PiS 

- przyjąć 

 
 

Warszawa, dnia  1 czerwca  2005 r. 
 
 
 
 

 Sprawozdawca                                                         Zastępca Przewodniczącego Komisji 

 

  /-/Cezary Grabarczyk                                                                     /-/Marek Wikiński 
 
 
 






