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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

innych ustaw 

(druk nr 430) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz 

niektórych innych ustaw została uchwalona w dniu 30 sierpnia 2013 r. na 47. posiedzeniu 

Sejmu. 

Celem ustawy jest przeprowadzenie reformy postępowania karnego, która doprowadzi 

do likwidacji dwóch poważnych problemów z jakimi boryka się system wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych. Chodzi o nadmierną przewlekłość postępowań, a także 

nadmierną długotrwałość stosowanego w Polsce tymczasowego aresztowania, co Trybunał 

Praw Człowieka w Strasburgu sygnalizuje jako polski problem o charakterze strukturalnym. 

Wprowadzane zmiany zmierzają do wprowadzenia kilku zasadniczych zmian 

o charakterze systemowym, z których najważniejszą jest przemodelowanie postępowania 

jurysdykcyjnego w kierunku większej kontradyktoryjności postępowania poprzez: 

- redukcję znaczenia postępowania dowodowego prowadzonego na etapie 

przygotowawczym z jednoczesnym zwiększeniem roli kontradyktoryjnego 

wyjaśniania faktów przed sądem; 

- przemodelowanie postępowania sądowego w ten sposób, że główny ciężar 

postępowania dowodowego będzie spoczywał na stronach, nie na sądzie, jak 

dotychczas; zdaniem ustawodawcy: „sąd powinien pełnić rolę raczej biernego arbitra, 

który po przeprowadzeniu przez strony dowodów, uprzednio wnioskowanych przez 

strony i dopuszczonych przez sąd, wyda sprawiedliwe rozstrzygnięcie”; 

- wprowadzenie reguły, zgodnie z którą sąd będzie mógł przeprowadzać dowód 
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z urzędu jedynie w wyjątkowych przypadkach; 

- nowe zasady dopuszczania i przeprowadzania dowodów przed sądem i tak np. pytania 

osobie przesłuchiwanej na początku będzie zadawała strona, która zwróciła się 

o przeprowadzenie tego dowodu a sąd w ostatniej kolejności; 

- wprowadzenie reguły, zgodnie z którą wraz z aktem oskarżenia nie przesyła się 

sądowi całych akt postępowania przygotowawczego, a jedynie akta w takim zakresie, 

w jakim zawierają materiały wspierające oskarżenie; 

- wykluczenie możliwości dokonania zwrotu sprawy prokuratorowi w celu 

poszukiwania dowodów i wskazanie, że zwrot może nastąpić zwłaszcza w sytuacji 

niedokonania w postępowaniu przygotowawczym czynności, które są obligatoryjne, 

a konwalidacja nie jest w postępowaniu sądowym możliwa lub powodowałaby 

znaczne trudności 

- szeroki dostęp do obrony z urzędu na etapie postępowania sądowego, niezależny od 

statusu materialnego oskarżonego, tak by udział obrońcy stał się w postępowaniu 

sądowym regułą; nowością jest możliwość ustanawiania obrońcy celem udziału w 

określonej czynności procesowej; 

- to, że strony, poza oskarżycielem publicznym, nie będą miały obowiązku 

stawiennictwa na rozprawie. 

Drugą grupę zmian stanowią przepisy zawierające propozycje daleko idących 

możliwości zawierania porozumień procesowych. Mają one prowadzić do usprawnienia 

i przyspieszenia postępowania, dzięki stworzeniu prawnych ram szerszego wykorzystania 

konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego i w szerszym zakresie 

wykorzystaniu idei sprawiedliwości naprawczej, także dzięki nowemu ujęciu instytucji 

mediacji. Zmiany te obejmują: 

1) rozszerzenie możliwości wnioskowania przez prokuratora o skazanie bez rozprawy na 

wszystkie występki (art. 335 k.p.k.); 

2) przyznanie oskarżonemu możliwości wnioskowania o skazanie bez przeprowadzania 

postępowania dowodowego (art. 338a k.p.k. oraz w art. 387 § 1 k.p.k); 

3) zabezpieczenie zasady poufności postępowania mediacyjnego poprzez wprowadzenie 

zakazu przesłuchiwania mediatora jako świadka, co do faktów o których dowiedział się 

od oskarżonego lub pokrzywdzonego prowadząc postępowanie mediacyjne; 

4) możliwość nadania klauzuli wykonalności ugodzie zawartej w postępowaniu 

mediacyjnym; 
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5) rozszerzenie prowadzenia mediacji na sprawy o wykroczenia; 

6) dodanie w Kodeksie karnym nowego art. 59a, w którym umożliwia się umorzenie 

postępowania na wniosek pokrzywdzonego, jeżeli sprawca, który nie był uprzednio 

skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, naprawił szkodę lub 

zadośćuczynił wyrządzonej krzywdzie. 

Kolejna grupa zmienianych przepisów dotyczy stosowania w postępowaniu karnym 

środków zapobiegawczych, a w szczególności tymczasowego aresztowania. Ustawa zawiera 

przepisy, których celem jest ograniczenie możliwości zbyt długiego stosowania 

tymczasowego aresztowania, głównie jednak do czasu wydania pierwszego wyroku 

w sprawie. 

Ustawa zmierza do zapobiegania przewlekłości postępowania, poprzez istotne zmiany 

polegające na ograniczaniu składu sądu orzekającego zarówno na rozprawie, jak i na 

posiedzeniu oraz poprzez nowy kształt przepisów dotyczących postępowania odwoławczego, 

umożliwiający szersze orzekanie reformatoryjne, a tym samym ograniczający kasatoryjność 

tego postępowania przyczyniającą się dotychczas do przedłużania postępowania karnego.  

Temu samemu celowi służyć ma rozszerzenie możliwości podejmowania decyzji 

o charakterze porządkowym i technicznym (a także mniej ważkich decyzji merytorycznych) 

przez referendarzy sądowych, co ma służyć odciążeniu sędziów i umożliwienie 

wykorzystania ich czasu w bardziej efektywny sposób. 

Referendarze sądowi będą mogli dokonywać czynności z zakresu ochrony prawnej, 

w tym w szczególności: 

- wydawać postanowienia i zarządzenia w kwestiach dotyczących udziału obrońcy 

i pełnomocnika w postępowaniu karnym, niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji 

sądu; 

- wydawać postanowienia w przedmiocie kosztów procesu, które nie mają charakteru 

rozstrzygnięć ostatecznych; 

- nadawać klauzule wykonalności; 

- wykonywać czynności i podejmować decyzje procesowe w sprawach z oskarżenia 

prywatnego; 

- kierować sprawy do postępowania mediacyjnego. 

Kolejna grupa zmian dotyczy rezygnacji z postępowania uproszczonego, poprzez 

skreślenie rozdziału 51 k.p.k., co w konsekwencji oznacza, rezygnację z postępowania 
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uproszczonego jako szczególnego trybu postępowania karnego. Zabieg ten jest konsekwencją 

istotnego uproszczenia obecnego postępowania zwyczajnego. Obecnie zaproponowane 

zmiany eliminują większość różnic rozgraniczających postępowanie zwyczajne od 

uproszczonego. Zmiana ta pociąga za sobą konsekwencje w postaci szeregu koniecznych 

nowelizacji ustaw: o postępowaniu w sprawach nieletnich, ustawy - Kodeks karny skarbowy, 

o lasach, ustawy – Prawo łowieckie, o izbach lekarskich, o Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa, o samorządzie pielęgniarek i położnych, o zawodzie lekarza weterynarii i izbach 

lekarsko-weterynaryjnych, o izbach aptekarskich, o diagnostyce laboratoryjnej i o zawodzie 

tłumacza przysięgłego. 

Kolejną istotną zmianą jest modyfikacja podejścia w zakresie kryminalizacji zachowań 

polegających na prowadzeniu w stanie nietrzeźwości pojazdów innych niż mechaniczny. 

Rozwiązanie przyjęte w ustawie polega na zmianie poziomu penalizacji za tego rodzaju 

działania i przeniesienie go na poziom odpowiedzialności za wykroczenie. Jako przyczynę 

zmian ustawodawca wskazuje analizę danych dotyczących stosowania przepisu tego 

w praktyce.  

Przestępstwo z art. 178a § 2 k.k. zostało wprowadzone do polskiego porządku prawnego 

na mocy ustawy z dnia 14 kwietnia 2000 r. Należy zwrócić uwagę, że jest ono przestępstwem 

formalnym, z abstrakcyjnego narażenia na niebezpieczeństwo, a zatem sprawca zostanie 

pociągnięty do odpowiedzialności karnej z uwagi na sam fakt prowadzenia pojazdu innego 

niż mechaniczny w stanie nietrzeźwości, bez związku z powstaniem realnego zagrożenia dla 

bezpieczeństwa w komunikacji, tudzież wystąpienia jakiegokolwiek skutku.  

Wobec sprawców występków z art. 178a § 2 k.k obligatoryjnie stosowany jest środek 

karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju.  

Do 25 lutego 2011 r. orzekano również obligatoryjnie zakaz prowadzenia pojazdów 

mechanicznych, co zostało zmienione ustawą realizującą postanowienie sygnalizacyjne 

Trybunału Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2009 r. (S 2/09), który zwrócił uwagę na 

nieproporcjonalność orzekanych środków w postaci zakazu prowadzenia pojazdów 

mechanicznych w przypadku, kiedy sprawca występku z art. 178a § 2 k.k. takiego pojazdu 

nie prowadził).  

Obowiązywanie od ponad dekady przepisów kryminalizujących prowadzenie w stanie 

nietrzeźwości pojazdów innych niż mechaniczne na poziomie przestępstwa, wskazuje, że 

liczba tego rodzaju zdarzeń utrzymuje się na wysokim poziomie a zastosowane środki 
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w postaci kryminalizacji na poziomie przestępstwa nie mają rzeczywistego wpływu na 

podniesienie bezpieczeństwa w komunikacji.  

Zmiana, która prowadzi do przeniesienia odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu 

innego niż mechaniczny na grunt przepisów Kodeksu wykroczeń przewiduje za ten czyn kary 

w postaci: aresztu od 5 do 30 dni, ograniczenia wolności  trwającej miesiąc i kary grzywny od 

20 do 5000 zł. Obok kary można będzie orzec także środek karny w postaci zakazu 

prowadzenia pojazdów określonego rodzaju od 6 miesięcy do 3 lat.  

Zmiany prawa karnego materialnego (i prawa wykroczeń) dotyczą również podniesienia 

granicy wysokości szkody w przypadku tzw. czynów przepołowionych. Kradzież lub 

przywłaszczenie rzeczy nie przekraczające ¼ minimalnego wynagrodzenia stanowić będzie 

wykroczenie, zaś powyżej tej kwoty przestępstwo (zgodnie z rozporządzeniem z 14 września 

2012 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013 r. (Dz.U. z 2012 

r., poz. 1026) minimalne wynagrodzenie za pracę ustala się od 1 stycznia 2013 r. 

w wysokości 1.600 zł.). 

Fundamentalny charakter mają zmiany związane z udziałem radców prawnych 

w postępowaniu karnym. Ustawa wprowadza rozwiązanie, które pozwala radcom prawnym 

na występowanie w charakterze obrońców w sprawach karnych i karnych skarbowych.  

W obecnym stanie prawnym obrońcą w postępowaniu karnym lub karnym skarbowym 

może być jedynie adwokat. Ustawodawca zwraca uwagę, że brak jest obecnie zasadniczych 

różnic pomiędzy zawodami zaufania publicznego świadczącymi pomoc prawną, 

tj. adwokatami i radcami prawnymi – począwszy od ustroju i organizacji samorządu, poprzez 

model kształcenia aplikantów i sposób uzyskiwania uprawnień zawodowych, a skończywszy 

na uprawnieniach merytorycznych (zwłaszcza po uzyskaniu przez radców prawnych 

możliwości występowania w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, także – obrońców w 

sprawach o wykroczenia). Istotne znaczenie ma skutek wprowadzanej zmiany jakim 

niewątpliwie będzie zwiększenie dostępu społeczeństwa do rynku usług prawniczych.  

Nowelizacja Kodeksu postępowania karnego przyjmuje jako zasadę stosowanie nowych 

regulacji także do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej 

(art. 27). Prymat stosowania ustawy nowej obowiązywałby także w przypadku wątpliwości 

interpretacyjnych co do ewentualnego dalszego stosowania przepisów dotychczasowych 

(art. 29). Respektowana jest także zasada, w myśl której czynności procesowe, skuteczne na 
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podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują swoją ważność także po wejściu w życie 

nowych uregulowań, odmiennie określających przesłanki stosowania tych czynności (art. 28).  

W kwestiach wątpliwych, związanych ze zmianą przesłanek stosowania środków 

zapobiegawczych, przepisy przejściowe przewidują regulacje szczególne (zob. art. 35).  

Z uwagi na zasadę lojalności, art. 32 ust. 1 projektowanej ustawy przewiduje możliwość 

wyznaczenia przez sąd terminu na modyfikację złożonego przed dniem jej wejścia w życie 

wniosku o zastosowanie (lub przedłużenie stosowania) środka zapobiegawczego, tak by treść 

tego wniosku dostosowana była do nowych uregulowań. Modyfikacja ta może prowadzić do 

zastąpienia jednego środka zapobiegawczego innym środkiem.  

Art. 36 zawiera wyjątki od zasady bezpośredniego stosowania ustawy nowej, które 

przewidziane są w postępowaniu sądowym rozpoczętym wniesieniem aktu oskarżenia przed 

dniem wejścia projektowanej ustawy. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku, choć niektóre z jej przepisów 

wejdą w życie wcześniej (część 14 dni po dniu ogłoszenia ustawy oraz druga część zmian 

z dniem 2 czerwca 2014 r.). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Opiniowaną ustawę Sejm uchwalił na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r.  

Ustawa jest efektem prac nad połączonymi projektami: 

- rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego, 

ustawy - Kodeks karny i niektórych innych ustaw (druk nr 870); 

-  poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz 

ustawy - Prawo o ustroju sądów powszechnych (druk 945); 

- poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk nr 378). 

I czytanie projektu ustawy miało miejsce na 28. posiedzeniu Sejmu w dniu 7 grudnia 

2012 r. Po odrzuceniu wniosku o odrzucenie ustawy w I czytaniu, projekt ustawy został 

skierowany do Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. 

Komisja postanowiła o przyjęciu sprawozdania, w którym wnioskowała o przyjęcie 

ustawy z wniesionymi przez Komisję poprawkami (druk sejmowy nr 1586).  
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W trakcie drugiego czytania zgłoszono 20 poprawek. Najważniejsze z nich polegały na 

propozycjach: 

- usunięcia możliwości ustanawiania w postępowaniu karnym radcy prawnego jako 

obrońcy; 

- usunięcia zmian dotyczących postępowania dowodowego (zmiany dotyczące 

kontradyktoryjności postępowania sądowego); 

- przywrócenia obowiązku uzasadniania wszystkich aktów oskarżenia, ze wskazaniem, 

że uzasadnienie ma być zwięzłe, 

- usunięcia możliwości zgłaszania przez oskarżonego wniosku o skazanie bez 

przeprowadzania postępowania dowodowego (art. 387 k.p.k.); 

- rezygnacji z podwyższania wysokości wartości szkody w przypadku tzw. czynów 

przepołowionych; 

- rezygnacji z wprowadzania możliwości umorzenia postępowania na wniosek 

pokrzywdzonego (art. 59a Kodeksu karnego); 

- określenia odmiennej vacatio legis dla niektórych grup przepisów. 

Sejm uchwalił ustawę na 47. posiedzeniu w dniu 30 sierpnia 2013 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe wraz z propozycjami poprawek 

 

1) w art. 1 w pkt 19 dodany został nowy przepis w postaci § 3a w art. 74. Zezwala on na 

użycie przez Policję środków przymusu bezpośredniego wobec osób, które zostały 

wezwane do poddania się badaniom niepołączonym i połączonym z dokonywaniem 

zabiegów na ciele tej osoby (np. pobranie krwi, włosów lub wydzielin organizmu) 

a odmawiają poddania się tym obowiązkom. Uwagę zwraca terminologia dodawanego 

przepisu, która odbiega od terminologii zastosowanej w niedawno uchwalonej ustawie 

o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (ustawa z dnia 24 maja 2013 r.). 

Wyrażenie „stosować wobec nich siłę fizyczną lub środki techniczne służące 

obezwładnianiu” należy zastąpić np. wyrazami „użyć wobec nich środków przymusu 

bezpośredniego”. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 19, w § 3a wyrazy „stosować wobec nich siłę fizyczną lub środki 

techniczne służące obezwładnianiu,” zastępuje się wyrazami „użyć wobec nich 
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środków przymusu bezpośredniego”; 

2) w art. 1 w pkt 22 ulega zmianie art. 79 § 1 pkt 1. W miejsce dotychczasowego wyrażenia 

„nieletni” użyto słów „nie ukończył 18 lat”. Definicja „nieletniego” znajdująca się 

w ustawie o postępowaniu w sprawach nieletnich nawiązuje do chwili popełnienia 

czynu karalnego. Art. 79 k.p.k. przyznaje prawo do obrońcy osobie, która nie ukończyła 

18 lat. Przepis nie precyzuje jednak w którym momencie oceniany będzie wiek dziecka, 

czy chodzi o datę popełnienia czynu czy o moment wszczęcia postępowania karnego, 

czy o datę wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Proponuje się 

uzupełnienie przepisu o wskazanie, że chodzi o moment popełnienia czynu 

zabronionego. 

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 22, w art. 79 w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) w chwili czynu nie ukończył 18 lat”; 

 

3) w art. 1 w pkt 35 zmienione zostały przepisy art. 107 k.p.k. Regulują one kwestię 

nadawania orzeczeniom i ugodom zawartym przed sądem lub w postępowaniu 

mediacyjnym, klauzuli wykonalności. Nie zmieniony pozostaje § 2 w art. 107, który 

precyzuje, jakie orzeczenia mają charakter roszczeń majątkowych. Jednak obecne, 

zmienione brzmienie § 1 nie posługuje się już sformułowaniem „sąd, który orzekał co 

do roszczeń majątkowych”. Wobec powyższego należy rozważyć czy nie jest potrzebna 

zmiana § 2 lub jego uchylenie, gdyż wyjaśnienie zawarte w tym przepisie zdaje się być 

zbędne wobec obecnie przyjętej treści przepisu § 1 stanowiącej, że klauzulę 

wykonalności nadaje się każdemu orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze 

egzekucji. 

 

4) w art. 1 w pkt 37, w art. 120 dodaje się nowy § 3, który przyznaje referendarzom prawo 

wydawania zarządzeń, o których mowa w § 1 i 2. Tymczasem w paragrafach tych 

ustawa stanowi, że wzywa się osoby, od których pochodzi pismo do uzupełnienia 

braków. Przepis nie określa formy tego wezwania – jest ono realizowane w formie 

zarządzenia, lecz nie wynika to expressis verbis z omawianych paragrafów.  

Propozycja poprawki: 

- w art. 1 w pkt 37, w § 3 po wyrazie „zarządzenia” dodaje się wyrazy „w sprawach”; 
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5) w art. 1 w pkt 51, 53, 66, 101 i 129 oraz w art. 18 w pkt 12 zawarta są zmiany przepisów, 

w których ustawodawca zezwalając na daną czynność wyjątkowo stosuje wyrażenie 

„w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych wypadkach”. Wyrażenie to zostało uznane 

za nieprawidłowe, w opinii Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego z dnia 4.01 

2013 r. przesłanej do druku sejmowego nr 945.  W opinii tej stwierdzono, że wyrażenie 

to stanowi swoisty pleonazm językowy, gdyż szczególnie uzasadniony wypadek jest 

wypadkiem wyjątkowym. Za wystarczające uznano wyrażenie „szczególnie 

uzasadniony wypadek” (tak jak w art. 73 § 2, art. 214 § 1, art. 238 § 1, art. 310 § 2, 317 

§ 2) lub „wyjątkowy wypadek” (za art. 156 § 5, art. 390 § 2). Łącznie terminy te w 

Kodeksie postępowania karnego nie występują. Należy zatem rozważyć wprowadzenie 

poprawek, które uwzględnią powyższą uwagę i zastąpią krytykowane wyrażenie innym 

poprawnym. 

 

6) w art. 1 w pkt 79 w lit b, w § 8 wyraz „niekorzystającej” zastępuje się wyrazem 

„niekorzystające”; 

 

7) w art. 1 w pkt 86, w art. 293 w § 4 i 5 ustawa stanowi, że zażalenie na postanowienie 

o zabezpieczeniu majątkowym przysługuje do sądu który „byłby” właściwy do 

rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Brzmienie przepisu jest niejasne, gdyż 

wynika z niego, że sąd pierwszej instancji byłby właściwy, ale nie jest. Sformułowanie 

to wymaga wyjaśnienia i ewentualnej zmiany bez użycia formy warunkowej. 

Proponowane słowa to „jest” lub „będzie”. 

 

8) w art. 1 w pkt 108 i 127 ustawodawca wprowadza możliwość wnioskowania przez 

oskarżonego o wydanie wyroku skazującego, bez przeprowadzania postępowania 

dowodowego. Przepisy art. 387, w brzmieniu zaproponowanym w pkt 127 szczegółowo 

regulują warunki uwzględnienia wniosku, zasady stosowania nadzwyczajnego 

złagodzenia kary, kwestię zgody pokrzywdzonego. Przepis ten w żadnym miejscu nie 

odnosi się do art. 338a, który jest dodawany w pkt 108, wobec powyższego można 

rozważać czy warunki w nim opisane odnoszą się również do wniosku, o którym mowa 

w art. 338a. 

Propozycja poprawki: 
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- art. 1 w pkt 127, w art. 387 w § 1 wyrazy „wydanie wyroku skazującego 

i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego bez przeprowadzenia 

postępowania dowodowego” zastępuje się wyrazami „,o którym mowa w art. 338a”; 

 

9) w art. 1 w pkt 130 w lit. a wyrazy „art. 311 § 6” zastępuje się wyrazami „art. 311 § 5”; 

 

10) w art. 1  w pkt 191 w lit. a, w § 1 wyraz „służy” zastępuje się wyrazem „przysługuje”; 

 

11) w art. 12 w pkt 2, w art. 66 w § 1 wyraz „przepuszczenie” zastępuje się wyrazem 

„przypuszczenie”; 

 

12) w art. 13 w pkt 2 i 3 w art. 101 Kodeksu karnego wykonawczego, dokonano zmiany 

polegającej na obowiązku poinformowania osadzonego o konsekwencjach 

wynikających z treści art. 139 § 1 k.p.k. Dodanie tej zmiany zmieniło treść przepisów 

w ten sposób, że wyrazy „umożliwić zapoznanie się z przepisami niniejszego kodeksu” 

tracą swą jasność i nie wiadomo do którego z kodeksów się odnoszą - do Kodeksu 

postępowania karnego czy Kodeksu karnego wykonawczego. Wyrazy „oraz 

o konsekwencjach wynikających z art. 139 § 1 Kodeksu postępowania karnego” należy 

przenieść ze środka, na koniec obu jednostek redakcyjnych. 

 

13) w art. 18 w pkt 19 w lit c, w § 6a wyraz „trwającej” należy zastąpić wyrazem 

„trwającego”; 

 

14) w art. 18 w pkt 20 w § 6 należy zastąpić zastosowane wyrażenie „w postępowaniu 

karnym” na wyrazy „w postępowaniu w sprawie o wykroczenie” lub „w sprawach 

o wykroczenia”. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


