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USTAWA 

z dnia   2013 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) w art. 41 § 1a otrzymuje brzmienie: 

„§ 1a. Sąd może orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, 

wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z 

wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, na zawsze w 

razie skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo przeciwko wolności 

seksualnej, prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich lub 

obyczajności na szkodę małoletniego.”; 

2) w art. 41a § 1-2 otrzymują 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 

                                                           

1)  
Niniejsza ustawa dokonuje częściowego wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/93/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach 
seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej, zastępującej 
decyzję ramową Rady 2004/68/WSiSW (Dz. Urz. UE L 335 z 17.12.2011 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE 
L 18 z 21.01.2012 r., str.7). 

2)
  Niniejszą ustawą dokonuje się zmiany ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny  

i opiekuńczy, ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, ustawy z dnia 24 
marca 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym, ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za 
czyny zabronione pod groźbą kary i ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami. 

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, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, Nr 39, poz. 
202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 133, poz. 767, Nr 160, 
poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, poz. 1431 oraz z 2012 
r. poz. 611. 
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bez zgody sądu lub nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z 

pokrzywdzonym w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, 

prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich lub obyczajności na 

szkodę małoletniego lub inne przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania 

za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym przemocy przeciwko osobie 

najbliższej; obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem zgłaszania się 

do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu. 

§ 2. Sąd orzeka 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 opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z 

pokrzywdzonym w razie skazania na karę pozbawienia wolności bez warunkowego 

zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, 

prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich lub obyczajności na 

szkodę małoletniego; obowiązek lub zakaz może być połączony z obowiązkiem 

zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczonego organu w określonych odstępach 

czasu.”; 

3) w art. 84a § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub 

miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania 

określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, orzeczone na zawsze, można uznać za 

wykonane, jeżeli zachowanie skazanego po popełnieniu przestępstwa i w czasie 

wykonania kary uzasadniają przekonanie, iż po uchyleniu obowiązku lub zakazu nie 

popełni on ponownie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, prawidłowemu 

rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich lub obyczajności na szkodę małoletniego, 

a obowiązek lub zakaz był wykonywany co najmniej 10 lat.”; 

4) w art. 101 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. W przypadku gdy pokrzywdzonym jest małoletni albo gdy treści pornograficzne, 

o których mowa w art. 200 i 202, obejmują udział małoletniego, przedawnienie 

karalności przestępstwa określonego w rozdziale XXV nie może nastąpić przed 

upływem 10 lat od ukończenia przez tego małoletniego 18 lat.”; 

5) w art. 106a § 4 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 106a. Nie podlega zatarciu skazanie na karę pozbawienia wolności bez 

warunkowego zawieszenia jej wykonania za przestępstwo przeciwko wolności 

seksualnej, prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich i obyczajności, 

jeżeli pokrzywdzony był małoletnim poniżej lat 15.”; 

6) w rozdziale XXV tytuł otrzymuje brzmienie: 

„Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej, prawidłowemu rozwojowi 

psychoseksualnemu małoletnich oraz obyczajności”; 

7) w art. 199 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Kto obcuje płciowo z małoletnim lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej 

czynności seksualnej albo doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo 

do ich wykonania, udzielając w zamian korzyści majątkowej albo jej obietnicy, 

podlega karze od 3 miesięcy do lat 5.”; 

8) w art. 200:  

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia 

mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w 

sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze 

pozbawienia wolności do lat 3.”, 

b) dodaje się § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Karze przewidzianej w § 2 podlega kto w celu swojego zaspokojenia 

seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu 

poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.”; 

9) w art. 202:  

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to 

narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy, podlega grzywnie, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”, 

b) uchyla się § 2, 

c) § 4-4a otrzymują brzmienie: 

„§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 
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§ 4a. Kto uzyskuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem 

małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”, 

d) po § 4b dodaje się § 4c: 

„§ 4c. Tej samej karze podlega kto w celu zaspokojenia seksualnego bezpośrednio 

uczestniczy w prezentacji treści pornograficznych z udziałem małoletniego”; 

10) w art. 204 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„ § 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do 

uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 

miesięcy do lat 5.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 

z 2012 r. poz. 788, z późn. zm.4)) w art. 148 § 1a otrzymuje brzmienie: 

„§ 1a. Opiekunem małoletniego nie może być ustanowiona także osoba, która 

została pozbawiona władzy rodzicielskiej albo skazana za przestępstwo przeciwko 

wolności seksualnej, prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich lub 

obyczajności albo za umyślne przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby lub 

przestępstwo popełnione na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, albo 

osoba, wobec której orzeczono zakaz prowadzenia działalności związanej z 

wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi, lub 

obowiązek powstrzymywania się od przebywania w określonych środowiskach lub 

miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania 

określonego miejsca pobytu bez zgody sądu.”. 

Art. 3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. 

U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.5)) w art. 607w  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

                                                           

4)
 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1529.  

5)
 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, 
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„4) przeciwko wolności seksualnej, prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu 

małoletnich lub obyczajności na szkodę małoletniego,”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 

2012 r., Nr 654, z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 12 w ust. 1 pkt 5a otrzymuje brzmienie: 

„5a) informację, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej 15 lat - w przypadku 

skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, prawidłowemu rozwojowi 

psychoseksualnemu małoletnich i obyczajności ma karę pozbawienia wolności bez 

warunkowego zawieszenia jej wykonania;”; 

2) w art. 14a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepis ust. 1 nie dotyczy danych o skazaniach za przestępstwa przeciwko 

wolności seksualnej, prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich i 

obyczajności, jeżeli pokrzywdzonym był małoletni.”. 

Art. 5. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 

2012 r., poz. 1265, z późn. zm.7)) w art. 6 w ust. 1 w pkt 2 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) nie byli skazani za przestępstwa, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4, a ponadto 

za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej, 

prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu małoletnich oraz obyczajności,”. 

Art. 6. W ustawie z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów 

zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2012 r. poz. 768 z późn. 

zm.8)) w art. 16 w ust.1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

                                                                                                                                                                                     

poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, 
poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, 
poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, 
Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 
240, poz. 1430, 1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 
i 1529 oraz z 2013 r. poz. 480. 

6)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1514. 

7)
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 30 poz. 151 

oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 628. 
8)

  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 769 i poz. 
1193. 
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„7) przeciwko wolności seksualnej, prawidłowemu rozwojowi psychoseksualnemu 

małoletnich oraz obyczajności, określone w art. 199, art. 200-200b i art. 202-204 

Kodeksu karnego;”. 

Art. 7. W ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, 

poz. 151, z późn. zm.9)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 33 w ust. 1 w pkt 8 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, prawidłowemu rozwojowi 

psychoseksualnemu małoletnich i obyczajności;”; 

2) w art. 58 w ust. 1 w pkt 9 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, prawidłowemu rozwojowi 

psychoseksualnemu małoletnich i obyczajności;”; 

3) w art. 117 w ust. 2 w pkt 5 lit. f otrzymuje brzmienie: 

„f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej, prawidłowemu rozwojowi 

psychoseksualnemu małoletnich i obyczajności;”. 

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 18 grudnia 2013 r. 

                                                           

9)  
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 92, poz. 
530, Nr 106, poz. 622, Nr 205, poz. 1210, Nr 227, poz. 1367 i Nr 244, poz. 1454, z 2012 r. poz. 113 
oraz z 2013 r. poz. 82 i poz. 657. 


