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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 
na 64. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2010 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy 
wprowadzające Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania 
karnego. 

 
 

Łączę wyrazy szacunku 
 
 (-) Bronisław Komorowski 
 
 
 

u
Data publikacji



 

 

 

 

USTAWA 

z dnia 9 kwietnia 2010 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy o Policji, ustawy – Przepisy wprowadza-
jące Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 113 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 113. Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia 
przestępstwa, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskie-
go oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać, w razie po-
pełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do którego ścigania 
Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na mocy umowy międzyna-
rodowej, lub przestępstwa określonego w Rzymskim Statucie Mię-
dzynarodowego Trybunału Karnego sporządzonym w Rzymie dnia 
17 lipca 1998 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708).”; 

2) w art. 115: 

a) w § 13 w pkt 8 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu: 

„9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie 
czynności usługowe.”, 

b) po § 21 dodaje się § 22 i 23 w brzmieniu: 

„§ 22. Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywa-
nie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: 

1) przemocy lub groźby bezprawnej,  

2) uprowadzenia, 

                                       
1) 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 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46 i Nr 40, poz. 227 i 229. 
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3) podstępu, 

4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do na-
leżytego pojmowania przedsiębranego działania, 

5) nadużycia stosunku zależności, wykorzystania krytycznego położenia 
lub stanu bezradności, 

6) udzielenia albo przyjęcia korzyści majątkowej lub osobistej albo jej 
obietnicy osobie sprawującej opiekę lub nadzór nad inną osobą 

– w celu jej wykorzystania, nawet za jej zgodą, w szczególności w pro-
stytucji, pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, 
w pracy lub usługach o charakterze przymusowym, w żebractwie, w 
niewolnictwie lub innych formach wykorzystania poniżających god-
ność człowieka albo w celu pozyskania komórek, tkanek lub narzą-
dów wbrew przepisom ustawy. Jeżeli zachowanie sprawcy dotyczy 
małoletniego, stanowi ono handel ludźmi, nawet gdy nie zostały użyte 
metody lub środki wymienione w pkt 1–6. 

§ 23. Niewolnictwo jest stanem zależności, w którym człowiek jest trak-
towany jak przedmiot własności.”; 

3) w art. 117 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie po-
chwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny, 

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

4) po art. 118 dodaje się art. 118a w brzmieniu:  

„Art. 118a. § 1. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z 
powtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludno-
ści podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub or-
ganizacji: 

1) dopuszcza się zabójstwa, 

2) powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu człowieka, 

3) stwarza dla osób należących do grupy ludności warunki życia 
grożące ich biologicznej egzystencji, w szczególności przez po-
zbawienie dostępu do żywności lub opieki medycznej, które są 
obliczone na ich wyniszczenie,  

 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 
lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze doży-
wotniego pozbawienia wolności.  

§ 2. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z po-
wtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności 
podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub orga-
nizacji: 

1) powoduje oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymuje ją w 
tym stanie, 

2) pozbawia osobę wolności na czas przekraczający 7 dni lub ze 
szczególnym udręczeniem, 



 

 

3  

3) stosuje tortury lub poddaje osobę okrutnemu lub nieludzkiemu 
traktowaniu, 

4) dopuszcza się zgwałcenia albo stosując przemoc, groźbę bez-
prawną lub podstęp w inny sposób narusza wolność seksualną 
osoby, 

5) stosując przemoc lub groźbę bezprawną powoduje zajście przez 
kobietę w ciążę w zamiarze wpłynięcia na skład etniczny grupy 
ludności lub dokonania innych poważnych naruszeń prawa mię-
dzynarodowego lub w tym samym zamiarze dokonuje przymu-
sowej sterylizacji, 

6) pozbawia osobę wolności i odmawia udzielenia informacji doty-
czących tej osoby lub miejsca jej pobytu lub przekazuje niepraw-
dziwe informacje dotyczące tej osoby lub miejsca jej pobytu, w 
zamiarze pozbawienia takiej osoby ochrony prawnej przez dłuż-
szy okres, 

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

§ 3. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z po-
wtarzających się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności 
podjętych w celu wykonania lub wsparcia polityki państwa lub orga-
nizacji: 

1) naruszając prawo międzynarodowe zmusza osoby do zmiany ich 
zgodnego z prawem miejsca zamieszkania, 

2) dopuszcza się poważnego prześladowania grupy ludności z po-
wodów uznanych za niedopuszczalne na podstawie prawa mię-
dzynarodowego, w szczególności politycznych, rasowych, naro-
dowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych lub z powodu 
bezwyznaniowości, światopoglądu lub płci, powodując pozba-
wienie praw podstawowych, 

 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 
lat 3.”; 

5) w art. 119 uchyla się § 2; 

6) w art .  122 § 1 otrzymuje brzmienie:  

„§ 1. Kto w czasie działań zbrojnych atakuje miejscowość lub obiekt niebroniony, 
strefę sanitarną, zdemilitaryzowaną lub zneutralizowaną albo stosuje inny spo-
sób walki zakazany przez prawo międzynarodowe, 

 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 
25 lat pozbawienia wolności.”; 

 7) art. 124 i 125 otrzymują brzmienie:         

„Art. 124. § 1. Kto, naruszając prawo międzynarodowe, zmusza osoby wymienio-
ne w art. 123 § 1 do służby w nieprzyjacielskich siłach zbrojnych lub 
do uczestnictwa w działaniach zbrojnych skierowanych przeciwko 
własnemu krajowi, stosuje kary cielesne, przemocą, groźbą bezpraw-
ną lub podstępem doprowadza te osoby do obcowania płciowego, 
poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej 
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czynności, dopuszcza się zamachu na godność osobistą, w szczegól-
ności poniżającego i upokarzającego traktowania, pozbawia wolno-
ści, pozbawia prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu albo ogra-
nicza prawo tych osób do obrony w postępowaniu karnym, ogłasza 
prawa lub roszczenia obywateli strony przeciwnej za wygasłe, zawie-
szone lub niedopuszczalne do dochodzenia przed sądem, 

 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.  

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, naruszając prawo międzynarodowe, 
opóźnia repatriację jeńców wojennych lub osób cywilnych, dokonuje 
przemieszczenia, przesiedlenia lub deportacji ludności cywilnej, wcie-
la, werbuje do sił zbrojnych osoby poniżej 18 roku życia lub faktycz-
nie używa takich osób w działaniach zbrojnych. 

Art. 125. § 1. Kto, na obszarze okupowanym, zajętym lub na którym toczą się 
działania zbrojne, naruszając prawo międzynarodowe, niszczy, u-
szkadza, zabiera lub przywłaszcza mienie albo dobro kultury, 

 podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 2. Jeżeli czyn dotyczy mienia znacznej wartości albo dobra o szczegól-
nym znaczeniu dla kultury, sprawca  

 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 
3.”; 

8) po art. 126 dodaje się art. 126a i 126b w brzmieniu: 

„Art. 126a. Kto publicznie nawołuje do popełnienia czynu określonego w art. 
118, 118a, 119 § 1, art. 120–125 lub publicznie pochwala popeł-
nienie czynu określonego w tych przepisach, 

 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

Art. 126b. § 1. Kto, nie dopełniając obowiązku należytej kontroli, dopuszcza do 
popełnienia czynu określonego w art. 117 § 3, art. 118, 118a, 119 § 
1, art. 120–126a przez osobę pozostającą pod jego faktyczną władzą 
lub kontrolą,  

 podlega karze określonej w tych przepisach. 

§ 2. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wol-
ności od 3 miesięcy do lat 5.”; 

9) po art. 189 dodaje się art. 189a w brzmieniu: 

„Art. 189a. § 1. Kto dopuszcza się handlu ludźmi, 

 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. 

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego 
w § 1,  

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

10) w art. 204 uchyla się § 4; 

11) po art. 211 dodaje się art. 211a w brzmieniu: 

„Art. 211a. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zajmuje się organizo-
waniem adopcji dzieci wbrew przepisom ustawy, 
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 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.”; 

12) w art. 232 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje się § 2 w brzmieniu:  

„§ 2. Tej samej karze podlega sprawca przestępstwa określonego w § 1, po-
pełnionego na szkodę międzynarodowego trybunału karnego lub jego orga-
nu działającego na podstawie umowy międzynarodowej, której Rzeczpo-
spolita Polska jest stroną, albo powołanego przez organizację międzynaro-
dową ukonstytuowaną umową ratyfikowaną przez Rzeczpospolitą Pol-
ską.”;  

13) w art. 240 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu 
lub dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 118a, 120–124, 
127, 128, 130, 134, 140, 148, 163, 166, 189, 189a § 1, art. 252 lub przestęp-
stwa o charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu po-
wołanego do ścigania przestępstw,  

 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”; 

14) po art. 247 dodaje się art. 247a w brzmieniu: 

 „Art. 247a. Przepisy art. 233–237 oraz art. 239, 245 i 246 stosuje się odpowied-
nio do czynu popełnionego w związku z postępowaniem przed mię-
dzynarodowym trybunałem karnym lub jego organem działającym na 
podstawie umowy międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska 
jest stroną, albo powołanym przez organizację międzynarodową 
ukonstytuowaną umową ratyfikowaną przez Rzeczpospolitą Polską.”;    

15) uchyla się art. 253. 

 

Art. 2. 

W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. 
zm.2)) w art. 19 w ust. 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. 200, art. 200a, 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. 296b § 1 i 2, art. 299 § 1–6 oraz w art. 310 § 1, 2 i 4 
Kodeksu karnego,”. 

 

Art. 3. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Przepisy wprowadzające Kodeks karny (Dz. U. Nr 
88, poz. 554, z późn. zm.3)) art. 8 otrzymuje brzmienie: 

                                       
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, 

Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i 
Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716, Nr 97, poz. 803, Nr 
98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157, poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502, Nr 201, poz. 
1540, Nr 206, poz. 1589 i Nr 223, poz. 1777 oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 190. 
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„Art. 8. Kto powoduje oddanie osoby w stan niewolnictwa lub utrzymuje ją w 
tym stanie albo uprawia handel niewolnikami, 

 podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 
3.”. 

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, 
poz. 555, z późn. zm.4))  w art. 25 w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) o występki określone w rozdziałach XVI i XVII oraz w art. 140–142, art. 148 § 
4, art. 149, art. 150 § 1, art. 151–154, art. 156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4, 
art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173 § 3 i 4, art. 185 § 2, art. 189a § 2, art. 
210 § 2, art. 211a, art. 252 § 3, art. 258 § 1–3, art. 265 § 1 i 2, art. 269, art. 
278 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 284 § 1 i 2 w zw. z art. 294, art. 286 § 1 w 
zw. z art. 294, art. 287 § 1 w zw. z art. 294, art. 296 § 3 oraz art. 299 Kodeksu 
karnego,”. 

 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
 

 

 MARSZAŁEK SEJMU 
 

 

 (-) Bronisław Komorowski 

 

 

                                                                                                                
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 

113, poz. 715 oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149 i Nr 206, poz. 1589. 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, 

poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, 
poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 
1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 
2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, 
Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 
118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 
1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, 
poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, 
poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208. poz. 1308, 
Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, 
Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 
1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 
7, poz. 46. 
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T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………...........................


