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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia 

(druk nr 572) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postepowania w sprawach 

o wykroczenia realizuje zasadniczo dwie kwestie:  

1) wprowadzenie do postępowania w sprawach o wykroczenia protokołu elektronicznego 

czyli rejestracji przebiegu rozprawy w formie utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku 

oraz 

2) możliwość uzasadnienia wyroku wyłącznie w formie ustnej. 

Obie te instytucje procesowe mają na celu skrócenie czasu trwania rozpraw 

i przyspieszenie całego postepowania w sprawach o wykroczenia w związku z ograniczeniem 

obowiązku protokołowania i sporządzania pisemnych uzasadnień wyroków. 

Dotychczasowy sposób protokołowania polegający na dyktowaniu przez 

przewodniczącego treści protokołu zapisywanego przez protokolanta jest nie tylko 

czasochłonne lecz dodatkowo skutkuje zapisem przetworzonym, skróconym, często 

ograniczonym jedynie do najważniejszych wypowiedzi. 

Protokół elektroniczny da możliwość pełniejszej realizacji zasady bezpośredniości 

i jawności postępowania, pozwoli na zapoznanie się z rzeczywistym przebiegiem rozprawy, 

z pełną treścią zadawanych pytań i udzielanych na nie odpowiedzi, co ma szczególnie istotne 

znaczenie w toku postępowania odwoławczego. 

Zgodnie z ustawą, jednocześnie z protokołem elektronicznym, będącym zapisem 

dźwięku albo obrazu i dźwięku, sporządzany będzie protokół pisemny, który będzie miał 

charakter skróconego zapisu przebiegu rozprawy, a jego treść zawierać będzie informacje 
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wskazane w art. 37 § 5 pkt 1-5 czyli oznaczenie rozpoznawanej sprawy, sądu, czasu i miejsca 

rozprawy oraz – w niezbędnym zakresie – osób w niej uczestniczących, wzmiankę co do 

jawności rozprawy i trybu postępowania, wydane na rozprawie postanowienia i zarządzenia, 

zażalenia wniesione ustnie na rozprawie, wzmianki o złożeniu lub cofnięciu żądania ścigania 

wykroczenia, odstąpieniu oskarżyciela od oskarżenia, wstąpieniu prokuratora do 

postępowania, złożeniu przez obwinionego wniosku o skazanie go w określony sposób bez 

przeprowadzania postępowania dowodowego, o prowadzeniu sprawy w trybie 

przyspieszonym oraz o godzinie doprowadzenia obwinionego albo o odstąpieniu od jego 

przymusowego doprowadzenia, o złożeniu przez stronę w trybie przyspieszonym wniosku 

o sporządzenie uzasadnienia wyroku, a także o cofnięciu środka zaskarżenia. 

W niektórych przypadkach (jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego 

orzekania w sprawie) prezes sądu będzie mógł zarządzić sporządzenie przekładu 

(transkrypcji) części protokołu elektronicznego, który stanowić będzie załącznik do 

protokołu. 

W art. 37 § 9 przewiduje się możliwość elektronicznego rejestrowania każdej czynności 

organów procesowych, innej niż rozprawa. W tych przypadkach zapis i jego ewentualny 

przekład będą załącznikami do protokołu. 

Ustawa w art. 37a i art. 37b przewiduje obowiązek przygotowania przez Ministra 

Sprawiedliwości aktów wykonawczych, które określą sposób użycia systemu 

teleinformatycznego służącego do utrwalania przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, a także sposób i tryb udostępniania osobom 

uprawnionym ustawą zapisu dźwięku i obrazu z rozprawy. 

Druga z inkorporowanych do ustawy zmian umożliwia odejście przez sąd od obowiązku 

sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku w sytuacji, gdy przebieg rozprawy będzie 

utrwalany elektronicznie. 

Strona może złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie przekładu (transkrypcji) 

uzasadnienia przedstawionego w formie ustnej. Termin do wniesienia apelacji wynosił będzie 

w tym przypadku 7 dni liczonych od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem 

uzasadnienia ustnego. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa jest efektem prac nad projektem rządowym (druk nr 1496), który wpłynął do 

Sejmu 14 czerwca 2013 r. Projekt był przedmiotem prac Komisji Nadzwyczajnej do spraw 

zmian w kodyfikacjach.  

W dniu 6 lutego 2014 r. Komisja postanowiła o przyjęciu sprawozdania, w którym 

wnioskowała o przyjęcie projektu ustawy.  

Komisja wprowadziła w projekcie szereg zmian, z których najważniejsze dotyczyły 

wprowadzenia obowiązku informowania osób uczestniczących w rozprawie o jej nagrywaniu, 

zaznaczenia uprawnienia stron o prawie do uzyskania nieodpłatnie zapisu dźwięku 

z rozprawy oraz wskazania, że jeżeli przebieg rozprawy lub posiedzenia został utrwalony za 

pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, sędzia przed rozstrzygnięciem 

w przedmiocie sprostowania zapoznaje się również z odpowiednim fragmentem tego zapisu. 

W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek. Sejm uchwalił ustawę na 

61. posiedzeniu w dniu 21 lutego 2014 r. 

 

III. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

 

1) W nowelizowanym art. 35 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia 

(dalej zwanym k.p.s.w.) zmieniono brzmienie przepisu ze względu na rozszerzenie go 

o uzasadnienia wyroków przedstawiane wyłącznie ustnie. Należy domyślać się, że chodzi 

o uzasadnienia wyroków zaocznych, jednakże rozbudowanie zdania spowodowało zaburzenie 

jego wewnętrznej spójności i można odnosić wrażenie, że przepis mówi o wszystkich 

wyrokach, które zostały uzasadnione wyłącznie ustnie. Trudno również wywnioskować do 

których słów odnosi się wyrażenie „jego doręczenia”.  

Proponuje się wprowadzenie następującej poprawki: 

– w art. 1 w pkt 1, w § 2 wyrazy „uzasadnienia wyroku przedstawionego w formie ustnej 

biegnie od daty jego doręczenia” zastępuje się wyrazami „uzasadnienia wyroku 

zaocznego przedstawionego wyłącznie w formie ustnej, biegnie od daty doręczenia 

wyroku”; 
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2) Kolejna uwaga dotyczy zmiany art. 37 § 5 k.p.s.w. Zdanie wstępne tego przepisu 

stanowi, ż protokół pisemny jest sporządzany przy użyciu systemu teleinformatycznego, 

który służy do utrwalania przebiegu rozprawy za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk 

albo obraz i dźwięk. 

Takie brzmienie przepisu nakazuje zastanowić się nad tym, w jaki sposób można 

sporządzić protokół pisemny za pomocą systemu, który rejestruje dźwięk i obraz. 

Odpowiedź na to pytanie znajdujemy w dodanym art. 37a – przepisie upoważniającym 

do wydania rozporządzenia, który stanowi, że system teleinformatyczny służący do 

utrwalania przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz 

i dźwięk będzie posiadał jeszcze drugą funkcję to jest funkcję sporządzenia zapisu 

tekstowego. 

Można zatem wnioskować, że protokół pisemny będzie odzwierciedleniem zapisu 

tekstowego sporządzonego przy użyciu systemu teleinformatycznego przez pracownika 

sekretariatu lub inną osobę upoważnioną przez prezesa sądu (albo inną osobę przybraną 

w charakterze protokolanta).  

W świetle powyższego twierdzę, że nie można uznać za prawidłową zastosowanej tu 

techniki normotwórczej, która istotne zagadnienia procesowe pozwala umieścić w przepisie 

upoważniającym. Przepis art. 37 § 5, w obecnym brzmieniu nie pozwala zrozumieć w jaki 

sposób powstaje protokół pisemny skrócony, tworzony obok protokołu elektronicznego. 

 

Propozycja poprawki: 

 

– w art. 1 w pkt 2, w art. 37 w § 5 w zdaniu wstępnym wyrazy „jest sporządzany przy użyciu 

systemu teleinformatycznego służącego do utrwalania przebiegu rozprawy za pomocą 

urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz” zastępuje się wyrazami 

„który jest jednobrzmiący z zapisem tekstowym sporządzanym przy użyciu systemu 

teleinformatycznego służącego do utrwalania przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk”; 

3) W art. 37 w § 5 w pkt 4 należy zmienić zastosowany nieprawidłowo szyk wyrazów. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 2, w art. 37 w § 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) zażalenia wniesione ustnie na rozprawie;”; 
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4) w art. 1 w pkt 3 ustawy dodany został nowy art. 37b. Stanowi on, że z wyjątkiem 

przypadków, gdy sporządzony został wyłącznie protokół pisemny, strony, obrońcy 

pełnomocnicy i przedstawiciele ustawowi mają prawo do otrzymania bezpłatnie z akt sprawy 

zapisu dźwięku z rozprawy. 

Przepis ten reguluje, w sposób dyskusyjny, dwa bardzo istotne zagadnienia. 

Po pierwsze kwestię bezpłatności otrzymania odpisu, zaś po drugie kwestię prawa do 

otrzymania jedynie zapisu dźwięku ale już nie obrazu. 

Przepis art. 37b § 1 przyznaje prawo do bezpłatnego otrzymania z akt sprawy zapisu 

dźwięku z rozprawy. Jednocześnie w § 2 tego samego artykułu czytamy, że wydanie na 

wniosek zapisu dźwięku z rozprawy na informatycznym nośniku danych następuje odpłatnie. 

Ustawa nie stanowi w jakich przypadkach wnioskodawca może uzyskać bezpłatny zapis 

dźwięku, do którego uprawnia go ustawodawca. Również treść projektu rozporządzenia 

dołączonego do projektu ustawy nie wskazuje na przypadki w których istnieje możliwość 

uzyskania zapisu dźwięku z rozprawy nieodpłatnie.  

W takim stanie rzeczy przepis art. 37b § 1 w zakresie uprawnienia do uzyskania 

nieodpłatnie zapisu dźwięku jest normą pustą – nie wypełnia jej żadna merytoryczna 

zawartość. 

Wydaje się słusznym wypełnienie tej luki, zgodnie z wolą ustawodawcy i wskazanie, że 

uzyskanie zapisu dźwięku np. drogą elektroniczną będzie tym nieodpłatnym sposobem 

realizacji uprawnienia. 

Rozważyć należy możliwość udostępnienia zapisu za pośrednictwem poczty 

elektronicznej lub za pomocą konta w systemie informatycznym.  

W tym miejscu należy wspomnieć o tym, że wbrew ustawie, rozporządzenie 

wykonawcze przewiduje jedynie możliwość udostępnienia zapisu przez sąd (fakultatywnie) 

podczas gdy ustawa wprowadza bezwzględne prawo podmiotów uprawnionych do uzyskania 

odpisu, niezależne od decyzji sądu. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 3, w art. 37b w § 1 po wyrazach „bezpłatnego otrzymania z akt sprawy” 

dodaje się wyrazy „za pośrednictwem poczty elektronicznej” (lub „za pomocą konta w 

systemie teleinformatycznym”). 
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Drugi problem, który wyłania się na tle omawianej normy wynika z określonego 

w ustawie prawa do uzyskania jedynie zapisu dźwięku z rozprawy.  

Należy wskazać, że argumenty przytoczone w uzasadnieniu projektu ustawy (ochrona 

wizerunku), przemawiające przeciwko udostępnianiu zapisu obrazu nie są przekonujące 

wobec brzmienia przepisów Kodeksu postępowania karnego, który w sprawach karnych 

o znacznie poważniejszym charakterze uprawnia stronę w art. 147 § 4 do otrzymania jednej 

kopii zapisu dźwięku lub obrazu z nagrywanej czynności procesowej (w tym rozprawy). 

Mając na uwadze liczne nowelizacje Kodeksu postępowania karnego, które objęły 

również art. 147 (ostatnia zmiana tego przepisu weszła w życie 27 stycznia 2014 r.), które nie 

przewidywały zniesienia możliwości uzyskania przez stronę zapisu obrazu z nagrywanej 

czynności procesowej można wnioskować, że stan istniejący jest efektem świadomej decyzji 

ustawodawcy.  

Z tej przyczyny należy rozważyć czy słusznym jest pozbawienie stron w postępowaniu 

w sprawach o wykroczenia prawa do uzyskania również zapisu obrazu, odpowiednio do 

prawa przysługującego w postępowaniu karnym. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 3, w art. 37b w § 1-3 wyrazy „zapisu dźwięku z rozprawy” zastępuje się 

wyrazami „zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku z rozprawy”; 

 

5) Wprowadzane ustawą zmiany art. 82 § 6 i 7 k.p.s.w. zawierają wewnętrzną 

sprzeczność. W § 6 stwierdza się, że przepisów art. 423 k.p.k. nie stosuje się, zaś w § 7, który 

stanowi o przypadkach, o których mowa w § 6, w ostatnim zdaniu stwierdza się, że przepis 

art. 423 § 2 stosuje się odpowiednio. 

Ten skomplikowany i niezrozumiały zapis należy poprawić w taki sposób by stał się 

bardziej czytelny dla odbiorcy, którym przecież nie zawsze jest podmiot profesjonalny. 

Przepis art. 423 k.p.k. określa termin sporządzenia uzasadnienia wyroku, zakres 

uzasadnienia, a w § 2 komu należy doręczyć sporządzone uzasadnienie. 

Przepis § 2 wskazuje również na odpowiednie stosowanie art. 100 § 7 k.p.k., który 

dotyczy przypadków przeprowadzenia rozprawy z wyłączeniem jawności (wówczas 

uzasadnienie nie jest doręczane, strony zawiadamia się jedynie o jego sporządzeniu). 
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W przypadku gdy uzasadnienie wyroku w sprawach o wykroczenia jest przedstawiane 

wyłącznie w formie ustnej strony mogą wnioskować o sporządzenie i doręczenie przekładu 

(transkrypcji) tego ustnego uzasadnienia. W tym przypadku odpowiednie stosowanie  

art. 423 § 2 k.p.k. oznaczać będzie obowiązek doręczenia przekładu uzasadnienia ustnego 

jedynie tej stronie, która wnioskowała o sporządzenie i doręczenie przekładu. Zdanie drugie 

dotyczące odpowiedniego stosowania art. 100 § 7 k.p.k. może zostać zapisane wprost, bez 

odesłania pośredniego poprzez art. 423 k.p.k. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 1 w pkt 5, w § 7 wyrazy „Przepis art. 423 § 2 Kodeksu postępowania karnego stosuje 

się odpowiednio.” zastępuje się wyrazami "Przekład uzasadnienia wyroku doręcza się 

temu, kto złożył wniosek o jego sporządzenie i doręczenie. Przepis art. 100 § 7 Kodeksu 

postępowania karnego stosuje się odpowiednio.”; 

 

6) W art. 1 w pkt 7 zmieniany jest przepis art. 107 § 7 k.p.s.w. Ostatnie zdanie tego 

przepisu należy uzupełnić o wskazanie, że uprzedzenie stron o przedstawieniu uzasadnienia 

wyroku dotyczy tych przypadków, gdy uzasadnienie jest przedstawiane wyłącznie w formie 

ustnej, analogicznie jak czyni to przepis art. 82 § 6. 

– w art. 1 w pkt 7 w § 2a w zdaniu ostatnim po wyrazie „wyroku” dodaje się wyrazy 

„w formie ustnej”. 

 

 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


