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SPRAWOZDANIE

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFTKACJACH

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
- Kodeks karny (druk nr 3553)

Marszałek Sejmu na 78 posiedzeniu Sejmu w dniu 24 listop ada f0l1 r. - na podstawie art.

87 ust. f w zwtą,ku z art.90 ust. 1 Regulaminu Sejmu skierował powyzszy projekt ustawy do

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmrarw kodyf,rkacjach w celu rozpatrzenia.

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmtan w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu

ustawy na posiedzeniach w dniach: 1 grudnta2010 r. i 1 lutego 201 1 r.

wnosi:

W ys o ki S e j m uchwalić ta)zyzałączonyprojekt ustawy.

Warszawa, dnia 1 lutego 20II t.

Sprawozdawca

l-lPawet' orłowski

Przewod niczący Komi sj i

l-lJerzy Kozdrori
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Projekt  

 

 

USTAWA 

z dnia   2011 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks karny 

 

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)  w art. 41a § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Sąd może orzec obowiązek powstrzymania się od przebywania 
w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z 
określonymi osobami, zakaz zbliżania się do określonych osób, zakaz 
opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu lub nakaz opusz-
czenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym w razie skazania za 
przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę 
małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skaza-
nia za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy prze-
ciwko osobie najbliższej; obowiązek lub zakaz może być połączony z obo-
wiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w 
określonych odstępach czasu.”; 

2) po art. 190 dodaje się art. 190a w brzmieniu: 

„Art. 190a § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliż-
szej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie za-
grożenia lub istotnie narusza jej prywatność,  

 podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.  

§ 2.  Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, 
wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu 
wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.  

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie 
się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 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, 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 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, 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 i Nr 182, poz. 1228.  
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 podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. 

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wnio-
sek pokrzywdzonego.”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 
 



i\Iinister Spra w Zagranicznych
Warszaw&, w lutego 201 i r.

.'i ,\, \

dot . :  NKK-015- I2 l IL  zZ .OZ.Z0I I  r .

Pan Jerzy Kozdroft
Przewodniczący Komisj i Nadzwyczaj nej
do spraw zmian w kodyfikacjach
Sej m Rzeczy'pospolitej Polskiej

opinia o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu usta.wy o zmianie ustawy _
Kodeks karny (druk sejmowy nr 3823) wyrazona na podstawie art. 13 ust.3 pkt 3 ustarvy
z dnia 4 lvrześnia 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. IJ. z f0a7 i. lY. 65, poz.
437 z pÓźn. zm) w związku z art. 42 ust. 4 i art. 54 ust. 1 Regulaminu Sejmu przez
ministra wlaścirvego do spraw czlonkostwa Rzeczypospoli iej Polskiej w Unii
Europejskiej

Szanołv ny P anie Przew, odniczący,

W związku Z przedł'oŻonym Sprawozdanient Koruisji Naclzwyczajnej clo spraw zmian w
kodufikacjach o rządowytn projekcie ustawy o zntictłtie ttstav,,y * Kocleks ka,,y (ctruk sejmowy
nr 3823), pozr,valam sobie wyrazic poniższąopinię.

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.

Z powazanient

Do wiadornośc!

P an Krzysztof Kr.viatkowski
NIinister Sprawiedl ilvośc i
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