
Projekt z dnia 2 marca 2021 r. 

 

USTAWA 

 

Z dnia….. 

 

o zmianie ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 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) Uchyla się art. 196; 

 

2) Uchyla się art. 212-215 w całości; 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia. 



UZASADNIENIE 
 

1. Potrzeba i cel wydania ustawy. 
 

Celem głównym proponowanego projektu ustawy jest realizacja art. 54 i 73 Konstytucji – 

zapewnienie wolności wyrażania poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, a 
także zapewnienie wolności twórczości artystycznej i wolności korzystania z dóbr kultury. Drugim 
głównym celem jest zwiększenie zakresu wolności słowa, którego naruszenia winny być 
egzekwowane, w opinii ustawodawców, na drodze cywilnej. Powyższe cele są realizowane 
poprzez uchylenie przepisów artykułu 196 i artykułów 212-215 Kodeksu Karnego. 

 

Proponowane zmiany stanowią odpowiedź na nagminne wykorzystywanie obecnych zapisów 

artykułu 196 kk. do zastraszania obywateli Rzeczypospolitej, którzy wyrażają poglądy 

kontrowersyjne dla osób wierzących. Warto wymienić tu, chociażby przykład aktywistki Elżbiety 

Podleśnej, która naklejała w Płocku naklejki z wizerunkiem Matki Boskiej w tęczowej aureoli. 

Kobieta została zatrzymana przez policję w swoim mieszkaniu w Warszawie o godzinie 6:10, a 

następnie przetransportowana do Komendy Miejskiej Policji w Płocku, gdzie podjęto decyzję o 

objęciu jej 48-godzinnym aresztem. W Lipcu 2019 roku sąd rejonowy w Płocku uznał 

zatrzymanie za bezzasadne i pozwolił jej ubiegać się o odszkodowanie. 

 

By zapobiec tego rodzaju sytuacjom w przyszłości, projektodawca likwiduje artykuł 196. 

Dzięki zastosowaniu takiego rozwiązania ustawodawca zdejmuję ze skarbu państwa skutki 
finansowe popełnienia przez urzędników potencjalnych nieprawidłowości przy egzekucji 
zapisów artykułu, jednocześnie wciąż zapewniając osobom wierzącym możliwość dochodzenia 
swoich praw na drodze prawnej. 

 

Przesadna, w opinii ustawodawcy, penalizacja przestępstwa określonego w artykule 196 prowadzi 
także do cenzury ekspresji artystycznej. Doskonałym przykładem jest tutaj, chociażby sprawa 
instalacji „Pasja” autorstwa Doroty Nieznalskiej. Dzieło sztuki, na które składał się metalowy krzyż  
typu greckiego, niemający w przeciwieństwie do krzyża łacińskiego żadnego związku z symboliką 

chrześcijańską, a także zdjęcie męskich genitaliów oraz wyświetlany projektorem film przedstawiający 

mężczyznę ćwiczącego na siłowni, sprowadziło na artystkę siedmioletni proces sądowy. Sąd pierwszej 

instancji skazał ją w 2003 roku na karę prac społecznych i dopiero 7 lat później proces zakończył się 

wyrokiem uniewinniającym. Koszty długotrwałej batalii sądowej pokryto ze środków skarbu państwa, a 

urzędników publicznych odciągnięto od ścigania przestępstw o dużej szkodliwości społecznej. Z dużym 

prawdopodobieństwem głośny proces przyczynił się także do zastraszenia artystów, którzy mogli 

podjąć decyzję o rezygnacji z przedstawienia sztuki budzącej choćby skojarzenia z symboliką religijną, 

a mogącej wzbudzić kontrowersję. 

 

Obowiązywanie przepisów 212-215 Kodeksu Karnego niesie za sobą wiele negatywnych 

konsekwencji dotyczących wolności słowa i porządku życia społecznego w Polsce. Jednocześnie 

do ścigania naruszeń przedmiotowych przepisów zastosowanie mają właściwe przepisy Kodeksu 

Cywilnego, które gwarantują równe prawa i godność obu stronom sporu, czego nie zapewnia 

postępowanie na podstawie Kodeksu Karnego, które stawia jedną ze stron sporu przed publicznymi 

zarzutami, co można odebrać jako przejawy upokorzenia. Wszystkie te czynniki negatywnie 

wpływają na stan wolności słowa w Polsce, zniechęcając dziennikarzy, organizacje pozarządowe i 

obywateli do dociekania prawdy i wyrażania opinii. 

 

Likwidację artykułów 212-215 Kodeksu Karnego postulowały liczne organizacje, w tym Helsińska 
Fundacja Praw Człowieka, Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich czy Izba Wydawców Prasy. Na 
zasadność likwidacji w/w przepisów zwracał również uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich. 



Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w 2007 roku przyjęło rezolucję nr 1577 „Ku 
dekryminalizacji zniesławienia”3, która wzywała do zniesienia kary pozbawienia wolności za 
przestępstwo zniesławienia i wskazywała, że konieczne jest zapewnienie odpowiednich 
środków ochrony cywilnej w przypadku naruszenia dobrego imienia 

 

Ustawodawca uważa, że zmiany wprowadzane przez powyższą legislację przyczynią się 
do redukcji tego typu negatywnych zjawisk. 

 

2. Kształt wprowadzanej regulacji. 
 

Niniejsza regulacja eliminuje artykuł 196, a także artykuły 212-215 Kodeksu Karnego. 
 

 

3. Rzeczywisty stan w dziedzinie, która ma być unormowana oraz różnica 

pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym. 
 

Aktualnie dopuszcza się nałożenie przez sąd sankcji pozbawienia wolności w wymiarze do 
lat dwóch za przestępstwo obrazy uczuć religijnych. Przewinienie to jest ścigane z oskarżenia 
publicznego. 
 

Dopuszcza się nałożenie przez sąd kary grzywny lub ograniczenia wolności za przestępstwo 

pomówienia o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej 

lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju 

działalności. Dodatkowo dopuszcza się nałożenie kary pozbawienia wolności w wymiarze do 

jednego roku w sytuacji, w której rzeczone przestępstwo nastąpi z wykorzystaniem środków 

masowego komunikowania. 

 

Uchylenie przepisów uniemożliwi penalizację i ściganie takich czynów. 

 

4. Przewidywane skutki społeczne, gospodarcze, finansowe i prawne i 
źródła finansowania. 

 

Projektodawca przewiduję pozytywne skutki społeczne wprowadzenia niniejszej regulacji 
związane z wyższym poziomem zadowolenia z życia artystów i twórców, nad którymi nie będzie 
już ciążyła groźba pozbawienia wolności lub długotrwałego procesu za tworzenie sztuki. 

Przewiduję się więc, że regulacja stanie się katalizatorem zwiększonej aktywności artystycznej. 

 

Oczekuje się również, że wprowadzenie w życie ustawy przyczyni się do podniesienia się poziomu 

wolności słowa poprzez ograniczenie możliwości stosowania faktycznej cenzury i nierównego 

traktowania stron sporu. Przyczyni się to do zwiększenia poszanowania godności w szczególności 

dziennikarzy, organizacji społecznych i obywateli, którzy czynnie zabiegają o zwiększenie poziomu 

transparentności w życiu publicznym. 

 

5. Źródła finansowania, jeżeli projekt niesie obciążenia dla budżetu 
państwa lub jednostek samorządu terytorialnego. 

 

Nie przewiduję się dodatkowych obciążeń dla Jednostek Samorządu Terytorialnego w wyniku 

wprowadzenia niniejszej ustawy. Projektodawca domniemywa, że wprowadzenie niniejszej 

regulacji może przyczynić się do niewielkiej redukcji kosztów związanych z funkcjonowaniem 



organów ścigania takich jak policja czy prokuratura. Zaoszczędzone w ten sposób środki będzie 
można przeznaczyć na ściganie przestępstw o większej szkodliwości społecznej. 
 
 

 

6. Ocena zgodności projektu z prawem Unii Europejskiej 
 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 


