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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.

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

(druk nr 850)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – K O D E K S   K A R N Y  (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z

późn. zm.)

CZĘŚĆ OGÓLNA

Rozdział XIII

Odpowiedzialność za przestępstwa popełnione za granicą

[Art. 113.
Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa, ustawę karną
polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono
wydać, w razie popełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do którego ścigania
Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na mocy umów międzynarodowych.]

<Art. 113.
Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa, ustawę
karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie
postanowiono wydać, w razie popełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do
którego ścigania Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na mocy umowy
międzynarodowej, lub przestępstwa określonego w Rzymskim Statucie
Międzynarodowego Trybunału Karnego sporządzonym w Rzymie dnia 17 lipca 1998 r.
(Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708).>

Rozdział XIV

Objaśnienie wyrażeń ustawowych

Art. 115.
§ 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.
§ 2. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i

charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i
okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak
również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i
stopień ich naruszenia.
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§ 3. Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju;
przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne.

§ 4.  Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo
innego.

§ 5. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu
zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego
wynagrodzenia.

§ 6. Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu
zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego
wynagrodzenia.

§ 7. Przepisy § 5 i 6 stosuje się do określenia "znaczna szkoda" oraz "szkoda w wielkich
rozmiarach".

§ 8. Najniższym wynagrodzeniem jest najniższe wynagrodzenie pracowników określone na
podstawie Kodeksu pracy.

§ 9. Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek
płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający
obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa
w spółce.

§ 10. Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie
ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.

§ 11. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej
linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a
także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

§ 12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba
spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci
zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania
postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego
przestępstwem.

§ 13. Funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poseł, senator, radny,

2a)  poseł do Parlamentu Europejskiego,
3)  sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania

przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem
postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk,
nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych
działających na podstawie ustawy,

4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego
lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a
także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji
administracyjnych,

5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli
samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,
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6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo

funkcjonariusz Służby Więziennej,
8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową[.]<,>
<9) pracownik międzynarodowego trybunału karnego, chyba że pełni wyłącznie

czynności usługowe.>
§ 14.  Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest

związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi
dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

§ 15. W rozumieniu tego kodeksu za statek wodny uważa się także stałą platformę
umieszczoną na szelfie kontynentalnym.

§ 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:
1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia

przekraczającego tę wartość lub
2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo

prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
§ 17. Żołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową.
§ 18. Rozkazem jest polecenie określonego działania lub zaniechania wydane służbowo

żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnionego żołnierza starszego stopniem.
§ 19.  Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu

samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami
publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba,
której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub
uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.

§ 20.  Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą
pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w
celu:

1) poważnego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa

albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych
czynności,

3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej
Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba
popełnienia takiego czynu.

§ 21.  Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym
zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo
powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na
porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu
niezdatną do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z
oczywiście błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku
prawnego.

<§ 22. Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie,
przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:
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1) przemocy lub groźby bezprawnej,
2) uprowadzenia,
3) podstępu,
4) wprowadzenia w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego

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 prostytucji,
pornografii lub innych formach seksualnego wykorzystania, w pracy lub usługach
o charakterze przymusowym, w żebractwie, w niewolnictwie lub innych formach
wykorzystania poniżających godność człowieka albo w celu pozyskania komórek,
tkanek lub narządów 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 traktowany jak
przedmiot własności.>

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA

Rozdział XVI

Przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstwa wojenne

Art. 117.
§ 1. Kto wszczyna lub prowadzi wojnę napastniczą,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat
pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto czyni przygotowania do popełnienia przestępstwa określonego w § 1,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

[§ 3. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.]

<§ 3. Kto publicznie nawołuje do wszczęcia wojny napastniczej lub publicznie
pochwala wszczęcie lub prowadzenie takiej wojny,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.>

Art. 118.
§ 1. Kto, w celu wyniszczenia w całości albo w części grupy narodowej, etnicznej, rasowej,

politycznej, wyznaniowej lub grupy o określonym światopoglądzie, dopuszcza się
zabójstwa albo powoduje ciężki uszczerbek na zdrowiu osoby należącej do takiej grupy,
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podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat
pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto, w celu określonym w § 1, stwarza dla osób należących do takiej grupy warunki
życia grożące jej biologicznym wyniszczeniem, stosuje środki mające służyć do
wstrzymania urodzeń w obrębie grupy lub przymusowo odbiera dzieci osobom do niej
należącym,

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

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1 lub 2,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

<Art. 118a.
§ 1. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających

się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu
wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:

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 pozbawienie 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 dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 2. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających
się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu
wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:

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) stosuje tortury lub poddaje osobę okrutnemu lub nieludzkiemu traktowaniu,
4) dopuszcza się zgwałcenia albo stosując przemoc, groźbę bezprawną 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 międzynarodowego lub w tym samym
zamiarze dokonuje przymusowej sterylizacji,

6) pozbawia osobę wolności i odmawia udzielenia informacji dotyczących tej
osoby lub miejsca jej pobytu lub przekazuje nieprawdziwe informacje
dotyczące tej osoby lub miejsca jej pobytu, w zamiarze pozbawienia takiej
osoby ochrony prawnej przez dłuższy okres,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karze 25 lat
pozbawienia wolności.
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§ 3. Kto, biorąc udział w masowym zamachu lub choćby w jednym z powtarzających
się zamachów skierowanych przeciwko grupie ludności podjętych w celu
wykonania lub wsparcia polityki państwa lub organizacji:

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

2) dopuszcza się poważnego prześladowania grupy ludności z powodów uznanych
za niedopuszczalne na podstawie prawa międzynarodowego, w szczególności
politycznych, rasowych, narodowych, etnicznych, kulturowych, wyznaniowych
lub z powodu bezwyznaniowości, światopoglądu lub płci, powodując
pozbawienie praw podstawowych,

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

Art. 119.
§ 1. Kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną wobec grupy osób lub poszczególnej osoby

z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, politycznej, wyznaniowej
lub z powodu jej bezwyznaniowości,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
[§ 2. Tej samej karze podlega, kto publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa

określonego w § 1.]

Art. 122.
[§ 1. Kto w czasie działań zbrojnych atakuje miejscowość lub obiekt nie broniony, strefę

sanitarną lub zneutralizowaną albo stosuje inny sposób walki zakazany przez prawo
międzynarodowe,

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

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

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

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w czasie działań zbrojnych stosuje środek walki zakazany
przez prawo międzynarodowe.

[Art. 124.
Kto, naruszając prawo międzynarodowe, zmusza osoby wymienione w art. 123 § 1 do służby
w nieprzyjacielskich siłach zbrojnych, przesiedla je, stosuje kary cielesne, pozbawia wolności
lub prawa do niezawisłego i bezstronnego sądu albo ogranicza ich prawo do obrony w
postępowaniu karnym,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
Art. 125.

§ 1. Kto, na obszarze okupowanym, zajętym lub na którym toczą się działania zbrojne,
naruszając prawo międzynarodowe, niszczy, uszkadza lub zabiera dobro kultury,
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podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 2. Jeżeli czyn dotyczy dobra mającego szczególne znaczenie dla kultury, sprawca

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
<Art. 124.

§ 1. Kto, naruszając prawo międzynarodowe, zmusza osoby wymienione 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 bezprawną lub podstępem doprowadza te osoby do obcowania
płciowego, poddania się innej czynności seksualnej albo do wykonania takiej
czynności, dopuszcza się zamachu na godność osobistą, w szczególności
poniżającego i upokarzającego traktowania, pozbawia wolności, pozbawia prawa
do niezawisłego i bezstronnego sądu albo ogranicza prawo tych osób do obrony w
postępowaniu karnym, ogłasza prawa lub roszczenia obywateli strony przeciwnej
za wygasłe, zawieszone 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, wciela, werbuje do sił zbrojnych
osoby poniżej 18 roku życia lub faktycznie 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, uszkadza, 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 szczególnym znaczeniu

dla kultury, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.>

Art. 126.
§ 1. Kto w czasie działań zbrojnych używa niezgodnie z prawem międzynarodowym znaku

Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto w czasie działań zbrojnych używa niezgodnie z prawem
międzynarodowym znaku ochronnego dla dóbr kultury lub innego znaku chronionego
przez prawo międzynarodowe albo posługuje się flagą państwową lub odznaką
wojskową nieprzyjaciela, państwa neutralnego albo organizacji lub komisji
międzynarodowej.

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

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.



- 8 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

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 wolności od 3
miesięcy do lat 5.>

Rozdział XXIII

Przestępstwa przeciwko wolności

Art. 189.
§ 1. Kto pozbawia człowieka wolności,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli pozbawienie wolności trwało dłużej niż 7 dni lub łączyło się ze szczególnym

udręczeniem, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

<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.>

Rozdział XXV

Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności

Art. 204.
§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania

prostytucji lub jej to ułatwia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania
prostytucji przez inną osobę.

§ 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

[§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto zwabia lub uprowadza inną osobę w celu
uprawiania prostytucji za granicą.]
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Rozdział XXVI

Przestępstwa przeciwko rodzinie i opiece

Art. 211.
Kto, wbrew woli osoby powołanej do opieki lub nadzoru, uprowadza lub zatrzymuje
małoletniego poniżej lat 15 albo osobę nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub
fizyczny,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

<Art. 211a.
Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zajmuje się organizowaniem adopcji dzieci
wbrew przepisom ustawy,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.>

Rozdział XXX

Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości

Art. 232.
<§ 1.> Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe sądu,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
<§ 2. Tej samej karze podlega sprawca przestępstwa określonego w § 1, popełnionego

na szkodę międzynarodowego trybunału karnego lub jego organu działającego na
podstawie umowy międzynarodowej, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, albo
powołanego przez organizację międzynarodową ukonstytuowaną umową
ratyfikowaną przez Rzeczpospolitą Polską.>

Art. 240.
[§ 1. Kto, mając wiarygodną wiadomość o karalnym przygotowaniu albo usiłowaniu lub

dokonaniu czynu zabronionego określonego w art. 118, 127, 128, 130, 134, 140, 148,
163, 166 lub 252, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do ścigania
przestępstw,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.]
<§ 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 przestępstwa o
charakterze terrorystycznym, nie zawiadamia niezwłocznie organu powołanego do
ścigania przestępstw,

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.>
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§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w § 1, kto zaniechał zawiadomienia, mając
dostateczną podstawę do przypuszczenia, że wymieniony w § 1 organ wie o
przygotowywanym, usiłowanym lub dokonanym czynie zabronionym; nie popełnia
przestępstwa również ten, kto zapobiegł popełnieniu przygotowywanego lub
usiłowanego czynu zabronionego określonego w § 1.

§ 3. Nie podlega karze, kto zaniechał zawiadomienia z obawy przed odpowiedzialnością
karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym.

Art. 247.
§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą prawnie pozbawioną wolności,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Jeżeli sprawca działa ze szczególnym okrucieństwem,

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 3. Funkcjonariusz publiczny, który wbrew obowiązkowi dopuszcza do popełnienia czynu

określonego w § 1 lub 2, podlega karze określonej w tych przepisach.

<Art. 247a.
Przepisy art. 233–237 oraz art. 239, 245 i 246 stosuje się odpowiednio do czynu
popełnionego w związku z postępowaniem przed międzynarodowym 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.>

Rozdział XXXII

Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu

[Art. 253.
§ 1. Kto uprawia handel ludźmi nawet za ich zgodą,

podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, zajmuje się organizowaniem adopcji

dzieci wbrew przepisom ustawy,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.]
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USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. o P O L I C J I   (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z

późn. zm.)

Art. 19.
1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez

Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i
utrwalenia dowodów ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw:

1) przeciwko życiu, określonych w art. 148-150 Kodeksu karnego,
[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. 200, art.
204 § 4, 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. 253, 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,]

<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,>

3) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 297-306 Kodeksu karnego,
powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli
wysokość szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość
najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych
przepisów,

4) skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności
publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego
wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów,

4a)  skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego,
5) nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami

wybuchowymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi albo ich
prekursorami oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi,

6) określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 113,
poz. 715),

7) określonych w art. 43-46 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz.
1411),

8) ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych,
gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo,
że będą nieskuteczne lub nieprzydatne, sąd okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta
Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego albo
na pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej
zgody właściwego miejscowo prokuratora okręgowego, może, w drodze postanowienia,
zarządzić kontrolę operacyjną.
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2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji.

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji
lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji lub
komendant wojewódzki Policji może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody
właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, kontrolę operacyjną, zwracając się
jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie
postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od
dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę
operacyjną oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów
zgromadzonych podczas jej stosowania.

4. (uchylony).
5. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub

oskarżonego, we wniosku organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie kontroli
operacyjnej zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu.

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1) kontrolowaniu treści korespondencji;
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek;
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci
telekomunikacyjnych.

7. Wniosek organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd okręgowy
kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności:

1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany;
2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej;
3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym

stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydatności innych
środków;

4) dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub
przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem
miejsca lub sposobu jej stosowania;

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 6.
8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy

może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta
wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora,
na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym
przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli.

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się
nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia
sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek
Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony
również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8.
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10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepis ust. 7.
Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, może zapoznać się
z materiałami uzasadniającymi wniosek, zgromadzonymi podczas stosowania kontroli
operacyjnej zarządzonej w tej sprawie.

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, sąd okręgowy rozpoznaje jednoosobowo,
przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być
realizowane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i
udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów
wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu
może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Policji wnioskującego o
zarządzenie kontroli operacyjnej.

12. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi
pocztowe są obowiązane do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i
organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej.

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej
zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.

14. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o wynikach
kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej
kontroli.

15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub
mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, Komendant Główny Policji
lub komendant wojewódzki Policji przekazuje właściwemu prokuratorowi wszystkie
materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej, w razie potrzeby z
wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. W postępowaniu przed sądem, w
odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepisy art. 393 § 1 zdanie
pierwsze Kodeksu postępowania karnego.

16. Osobie, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, nie udostępnia się materiałów
zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień
wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego.

17. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego przechowuje się po
zakończeniu kontroli przez okres 2 miesięcy, a następnie dokonuje się ich
protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie materiałów zarządza organ
Policji, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej.

18. (uchylony).
19. (uchylony).
20. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 3, 8

i 9, przysługuje zażalenie organowi Policji, który złożył wniosek o wydanie tego
postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania
karnego.

21. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze
rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i
przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz
przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli,
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uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i
uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.

22. Prokurator Generalny przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi informację o
działalności określonej w ust. 1-21, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 20
ust. 3.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS KARNY

(Dz. U. Nr 88, poz. 554, z późn. zm.)

[Art. 8.
Kto powoduje oddanie innej osoby w stan niewolnictwa albo uprawia handel niewolnikami,

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

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr

89, poz. 555, z późn. zm.)

Art. 25.
§ 1. Sąd okręgowy orzeka w pierwszej instancji w sprawach o następujące przestępstwa:

1) o zbrodnie określone w Kodeksie karnym oraz w ustawach szczególnych,
[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. 210 § 2, art. 252, art.
253 § 2, 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,]

<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,>

3) o występki, które z mocy przepisu szczególnego należą do właściwości sądu
okręgowego.

§ 2. Sąd apelacyjny, na wniosek sądu rejonowego, może przekazać do rozpoznania sądowi
okręgowemu, jako sądowi pierwszej instancji, sprawę o każde przestępstwo, ze względu
na szczególną wagę lub zawiłość sprawy.
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§ 3. Sąd okręgowy rozpoznaje ponadto środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń
wydanych w pierwszej instancji w sądzie rejonowym oraz inne sprawy przekazane mu
przez ustawę.


