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Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu, Komisja Nadzwyczajna do 
n w kodyfikacjach wnosi projekt ustawy: 

zmieniającej ustawę o zmianie ustawy 
 - Kodeks karny, ustawy - Kodeks 
postępowania karnego, ustawy  
- Kodeks karny wykonawczy, ustawy  
- Kodeks karny skarbowy oraz 
niektórych innych ustaw. 

 reprezentowania Komisji w pracach nad projektem ustawy został 
ny poseł Marek Ast. 
 

 

 Przewodniczący Komisji 
 
 

(-) Jerzy Kozdroń 
  

 



          PROJEKT 

           

Ustawa  

z dnia … 2010 r. 

zmieniająca ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks 
postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks 

karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – 

Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – 

Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589) w 

art. 1: 

1) pkt 9 otrzymuje brzmienie: 

„9) w art. 43 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz 

zakazy wymienione w art. 39 pkt 2, 2d i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 

10,  zakazy oraz obowiązek wymienione w art. 39 pkt 2a i 2b orzeka się w 

latach, od roku do lat 15, a zakaz wymieniony w art. 39 pkt 2c orzeka się w 

latach, od lat 2 do 6.”;”; 

2) pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

 „11) art. 49a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 49a. § 1. Organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o których 

mowa w art. 47, 49 i 57a § 2, muszą obejmować swoją 

działalnością terytorium całego kraju. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości prowadzi wykaz, do którego wpisuje 

instytucje, organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o 

których mowa w art. 47, 49 i 57a § 2. Wpisu do wykazu dokonuje 

się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wykaz jest 
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publikowany co najmniej raz w roku, w formie obwieszczenia, w 

Dzienniku Urzędowym Ministra Sprawiedliwości.”;”. 

 

Art. 2. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 7 czerwca 2010 r.  
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Uzasadnienie 

 

 Celem projektu ustawy jest dostosowanie brzmienia  art. 43 Kodeksu karnego 

znowelizowanego ustawą z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny 

wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw do 

brzmienia  art. 43 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego nadanego ustawą z dnia 19 listopada o 

grach hazardowych. 

Sejm RP w dniu 19 listopada 2009 r. uchwalił ustawę o grach hazardowych, 

która wprowadziła nowy środek karny w postaci zakazu wstępu do ośrodków gier i 

uczestnictwa w grach hazardowych, który może być orzekany na okres od roku do lat 

10. W związku z tym ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych 

zmieniono art. 43 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego. W dniu 5 listopada 2009 r. Sejm RP 

uchwalił natomiast ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks 

postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny 

skarbowy oraz niektórych innych ustaw. Ustawą tą nadano nowe brzmienie całemu § 

1 art. 43 Kodeksu karnego. Ponieważ ustawa z dnia 19 listopada 2009 r. o grach 

hazardowych weszła w życie w dniu 1 stycznia 2010 r., natomiast ustawa z dnia 5 

listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania 

karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy 

oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie w dniu 8 czerwca 2010 r., a więc 

później, i tym samym wyeliminuje brzmienie art. 43 wprowadzone przez ustawę z 

dnia 19 listopada 2010 r. o grach hazardowych, istnieje konieczność nowelizacji 

ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks 

postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny 

skarbowy oraz niektórych innych ustaw w okresie jej vacatio legis, aby uniknąć 

przywrócenia przez tę ustawę poprzedniego brzmienia § 1 art. 43 Kodeksu karnego 

nieuwzględniającego okresu, na który może zostać orzeczony środek karny w 

postaci zakazu wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych.  

Zmiana art. 49a Kodeksu karnego w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 5 

listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania 

karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy 
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oraz niektórych innych ustaw wynika z konieczności uwzględnienia w wykazie 

prowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości również instytucji, stowarzyszeń, 

fundacji oraz organizacji społecznych, o których mowa w art. 57a § 2 Kodeksu 

karnego. W pierwotnej wersji ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – 

Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – 

Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw uchwalonej przez Sejm w dniu 

25 września 2009 r. przewidywano uchylenie art. 57a, a co za tym idzie skreślenie 

odwołania do art. 57a § 2 w art. 49a Kodeksu karnego. W wyniku zaproponowanych 

przez Senat poprawek zrezygnowano z uchylenia art. 57a i nadano mu nowe 

brzmienie. Senat w zaproponowanych przez siebie poprawkach nie uwzględnił 

jednak konsekwencji polegających na przywróceniu odwołania do art. 57a § 2 w art. 

49a.  

Komisja proponuje ustalenie sztywnego terminu wejścia w życie ustawy na 

dzień 7 czerwca 2010 r., aby zmiana powyższa weszła w życie przed wejściem w 

życie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – 

Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – 

Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw, tj. przed dniem 8 czerwca 

2010 r. 

Wejście ustawy w życie nie spowoduje skutków społecznych, gospodarczych 

ani finansowych.  

Projekt nie został poddany konsultacjom społecznym. 

Projekt nie jest objęty prawem Unii Europejskiej.  
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Warszawa, 2 marca 2010 r. 
BAS-WAPEiM-308/10 
 

Pan Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
Opinia prawna 

w sprawie zgodności komisyjnego projektu ustawy zmieniającej ustawę o 
zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, 
ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy 

oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł 
Marek Ast) z prawem Unii Europejskiej 

 
Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 1992 
roku – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2009 r., Nr 5, poz. 47 
oraz Nr 81, poz. 998) sporządza się następującą opinię: 
 

1. Przedmiot projektu ustawy 
Wnioskodawcy proponują nowelizację ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 

zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, 
ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589). 

Proponowana zmiana przewiduje nowelizację przepisów, które miały 
wejść w życie 8 czerwca 2010 r. 

Nowelizacja dotyczy: 
1) dostosowania art. 43 § 1 kodeksu karnego do brzmienia art. 39 pkt 2d, 

nadanego ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. 
Nr 201, poz. 1540), 

2) przywrócenia w art. 49a § 1 kodeksu karnego, w wykazie organizacji, na 
rzecz których można orzec nawiązkę, również tych organizacji, o których 
mowa w art. 57a § 2 k.k. Jest to konsekwencja nieuwzględnienia w 
trakcie prac senackich nad nowelizowaną ustawą konsekwencji rezygnacji 
z uchylenia art. 57a. 
Zgodnie z art. 2 projektu ustawa ma wejść w życie z dniem 7 czerwca 

2010 r.   
 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem 
Materia, której dotyczy projekt, nie jest objęta zakresem regulacji prawa 

Unii Europejskiej. 
 

 
 
 



3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Projekt nie reguluje kwestii objętych prawem Unii Europejskiej. 
 

4. Konkluzje 
Przedmiot komisyjnego projektu ustawy zmieniającej ustawę o zmianie 

ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – 
Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych 
innych ustaw nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
 
 
 
 
 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
Michał Królikowski 
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Warszawa, 2 marca 2010 r. 
BAS-WAPEiM-309/10 
 
 

Pan Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
Opinia w sprawie stwierdzenia, czy komisyjny projekt ustawy zmieniającej 
ustawę o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania 

karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny 
skarbowy oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: 

poseł Marek Ast) jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii 
Europejskiej  

 
 
Wnioskodawcy proponują nowelizację ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o 

zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego, 
ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 206, poz. 1589). Proponowana zmiana 
przewiduje nowelizację przepisów, które miały wejść w życie 8 czerwca 2010 r. 
Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa Unii 
Europejskiej.  
 

Projekt nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 
 
 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
Michał Królikowski 
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