
 

Druk nr 3979 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VI kadencja 
 
 

 

SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 
 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy   
- Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 
(druk nr 3755) 
 

Sejm na 83. posiedzeniu w dniu 19 stycznia 2011 r.  -  zgodnie z art. 39 ust. 2 Regulaminu 

Sejmu – skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

w celu rozpatrzenia. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu tego projektu ustawy 

na posiedzeniach w dniach: 2 lutego oraz 15 i 17 marca 2011 r.  

wnosi: 

 

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 
Warszawa, dnia 17 marca 2011 r. 
 
 
          Sprawozdawca  Zastępca Przewodniczącego Komisji 
 
    
                 /-/ Grzegorz Karpiński                                                        /-/ Wojciech Wilk 
 
 



Liczba stron : 1 Data : 2011-03-22 Nazwa pliku : 0242-27A.NK 
VI kadencja / druk nr 3755 

1  

                                                

Projekt  

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia                        2011 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw1),2) 

 

Art. 1.  

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. 
zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 182 otrzymuje brzmienie:  

„Art. 182. § 1. Kto zanieczyszcza wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi 
substancją albo promieniowaniem jonizującym w takiej ilości 
lub w takiej postaci, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu 
człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, 
powietrza lub powierzchni ziemi lub zniszczenie w świecie ro-
ślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach,  

 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. 

§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie,  

 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo po-
zbawienia wolności do lat 2. 

 
1) Niniejsza ustawa zmienia ustawę z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary, ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie 
przyrody oraz ustawę z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową. 

2) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia postanowień dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2008/99/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony środowi-
ska poprzez prawo karne (Dz. Urz. UE L 328 z 06.12.2008, str. 28). 

3) 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, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 
98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 i 1021, Nr 182, poz. 
1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602 oraz z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130 i Nr 39, 
poz. 202. 
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§ 3. Jeżeli czyn określony w § 1 został popełniony w związku z eks-
ploatacją instalacji działającej w ramach zakładu, w zakresie 
korzystania ze środowiska, na które wymagane jest pozwole-
nie, sprawca  

 podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 
lat 8. 

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 3 działa nieumyślnie,  

 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”; 

2) w art. 183 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Kto wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, 
unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach 
lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub 
spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni 
ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 
rozmiarach,  

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

3) w art. 184 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Kto wyrabia, przetwarza, transportuje, przywozi z zagranicy, wywozi za 
granicę, gromadzi, składuje, przechowuje, posiada, wykorzystuje, posługuje 
się, usuwa, porzuca lub pozostawia bez właściwego zabezpieczenia materiał 
jądrowy albo inne źródło promieniowania jonizującego, w takich warun-
kach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka 
lub spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni 
ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 
rozmiarach,  

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

4) art. 185 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 185. § 1. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 
183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest zniszczenie w świe-
cie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach lub 
istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni 
ziemi, sprawca  

 podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 
lat 8. 

§ 2. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 
183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest ciężki uszczerbek na 
zdrowiu człowieka, sprawca  

 podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w art. 182 § 1 lub 3, art. 
183 § 1 lub 3 lub w art. 184 § 1 lub 2 jest śmierć człowieka lub 
ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, sprawca  

 podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”; 

5) w art. 186 § 1 otrzymuje brzmienie: 
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 „§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie utrzymuje w należytym stanie lub nie używa 
urządzeń zabezpieczających wodę, powietrze lub powierzchnię ziemi przed 
zanieczyszczeniem lub urządzeń zabezpieczających przed skażeniem pro-
mieniotwórczym lub promieniowaniem jonizującym,  

 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-
ności do lat 2.”. 

 

Art. 2.  

W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbioro-
wych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.4)) 
w art. 16 w ust. 1 w pkt 8: 

1) uchyla się lit. c; 

2) w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f i g w brzmieniu: 

„f) art. 127a i 128a ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. 
U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.5)), 

g) art. 47a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających war-
stwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.6));”. 

 

Art. 3.  

W ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 
poz. 1220, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) po art. 127 dodaje się art. 127a w brzmieniu: 

„Art. 127a. 1. Kto, wbrew przepisom ustawy, wchodzi w posiadanie okazów 
roślin, zwierząt, grzybów objętych ochroną gatunkową w licz-
bie większej niż nieznaczna, w takich warunkach lub w taki 
sposób, że ma to wpływ na zachowanie właściwego stanu 
ochrony gatunku,  

 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 
lat 5. 

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,  

 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2.”; 

 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 191, poz. 

1956 i Nr 243, poz. 2442, z 2005 r. Nr 157, poz. 1316, Nr 178, poz. 1479, Nr 180, poz. 1492 i Nr 
183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 120, poz. 826, z 2007 r. Nr 75, poz. 492 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. 
Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 20, poz.106, Nr 62, poz. 504, Nr 166, poz. 1317 i Nr 201, poz. 1540 
oraz z 2010 r. Nr 81, poz. 530 i Nr 127, poz. 857. 

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 
170. 

6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 
1683 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664. 

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 
1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804 oraz z 2011 r. Nr 34, poz. 
170. 
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2)  po art. 128 dodaje się art. 128a w brzmieniu: 

„Art. 128a. 1. Kto handluje okazami gatunku podlegającego ochronie na pod-
stawie przepisów, o których mowa w art. 61 ust. 1, w liczbie 
większej niż nieznaczna, w takich warunkach lub w taki sposób, 
że ma to wpływ na zachowanie właściwego stanu ochrony ga-
tunku,  

 podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,  

 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2.”; 

3) w art. 129 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„W razie ukarania za wykroczenie określone w art. 127 albo w art. 131 lub 
skazania za przestępstwo określone w art. 127a, art. 128 albo w art. 128a 
sąd może orzec:”. 

 

Art. 4.  

W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową 
(Dz. U. Nr 121, poz. 1263, z późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) uchyla się art. 46 i art. 47; 

2) po art. 47 dodaje się art. 47a w brzmieniu: 

„Art. 47a. 1. Kto, wbrew zakazom lub bez dochowania warunków, o których 
mowa w art. 4 – 13, 15, 17, 20 i 24 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1005/2009 z dnia 16 września 
2009 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową 
(Dz. Urz. UE L 286 z 31.10.2009, str. 1), produkuje, przywozi, 
wywozi, wprowadza do obrotu, stosuje substancje kontrolowane 
lub substancje nowe oraz produkty, urządzenia i instalacje zawie-
rające substancje kontrolowane,  

 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozba-
wienia wolności do lat 2.  

2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 działa nieumyślnie,  

 podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.”; 

3) art. 48 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 48. Orzekanie w sprawach, o których mowa w art. 38–45, następuje na 
zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 24 sierpnia 
2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. 
U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.9)) 

 
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 

1683 oraz z 2009 r. Nr 215, poz. 1664. 
9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 

1344 i Nr 237, poz. 1651, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, poz. 1589 oraz 
z 2010 r. Nr 182, poz. 1228, Nr 197, poz. 1307 i Nr 225, poz. 1466. 
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Art. 5.  

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.  
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