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Materiał porównawczy 

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego  
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USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO 

(Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.)  

 

Art. 78. 

§ 1. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z 

urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez 

uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny. 

[§ 2. Sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, na 

podstawie których go wyznaczono.] 

<§ 2. Sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże się, że nie istnieją okoliczności, 

na podstawie których go wyznaczono. Na postanowienie o cofnięciu wyznaczenia 

obrońcy przysługuje zażalenie.> 

 

Art. 81. 

[§ 1.  Jeżeli w warunkach określonych w art. 78 § 1, art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 oskarżony nie 

ma obrońcy z wyboru, prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu 

obrońcę z urzędu.] 

<§ 1. Jeżeli w sytuacji określonej w art. 78 § 1, art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 oskarżony nie 

ma obrońcy z wyboru, prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu 

obrońcę z urzędu. Na zarządzenie o odmowie wyznaczenia obrońcy przysługuje 

zażalenie.  Ponowny wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu zgłoszony na 

podstawie art. 78 § 1, oparty na tych samych okolicznościach, pozostawia się bez 

rozpoznania.> 

§ 2. Na uzasadniony wniosek oskarżonego lub jego obrońcy prezes sądu właściwego do 

rozpoznania sprawy może wyznaczyć nowego obrońcę w miejsce dotychczasowego. 
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USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH 

O WYKROCZENIA (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.)  

 

[Art. 23. 

Obrońcę z urzędu wyznacza prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy.] 

 

<Art. 23. 

Obrońcę z urzędu wyznacza prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy. Na 

zarządzenie o odmowie wyznaczenia obrońcy przysługuje zażalenie. Ponowny wniosek o 

wyznaczenie obrońcy z urzędu, oparty na tych samych okolicznościach, pozostawia się 

bez rozpoznania.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 września 2013 r. O ZMIANIE USTAWY – KODEKS 

POSTĘPOWANIA KARNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. poz. 

1247)  

Art. 1. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, 

z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

(pkt 1-22 pominięto) 

23)  po art. 80 dodaje się art. 80a w brzmieniu: 

"Art. 80a. § 1. Na wniosek oskarżonego, który nie ma obrońcy z wyboru, prezes sądu, 

sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym obrońcę z urzędu, 

chyba że ma zastosowanie art. 79 § 1 lub 2 albo art. 80. W takim wypadku udział 

obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy. 

§ 2. Przepis § 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do wyznaczenia obrońcy w celu 

dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego, 

§ 3. Ponowne wyznaczenie obrońcy w trybie, o którym mowa w § 1 i 2, jest 

dopuszczalne jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach. 

<§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 3, odmowa wyznaczenia obrońcy z urzędu 

podlega zaskarżeniu.>"; 

24)  art. 81 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 81.  

[§ 1. Jeżeli w sytuacji określonej w art. 78 § 1, art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 oskarżony nie 

ma obrońcy z wyboru, prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do rozpoznania 

sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu.] 
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<§ 1. Jeżeli w sytuacji określonej w art. 78 § 1, art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 oskarżony 

nie ma obrońcy z wyboru, prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do 

rozpoznania sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu. Odmowa wyznaczenia 

obrońcy z urzędu podlega zaskarżeniu.> 

§ 2. Na uzasadniony wniosek oskarżonego lub jego obrońcy prezes lub referendarz 

sądowy sądu właściwego do rozpoznania sprawy może wyznaczyć nowego obrońcę w 

miejsce dotychczasowego."; 

<§ 3. Ponowny wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu, zgłoszony na podstawie 

art. 78 § 1, oparty na tych samych okolicznościach, pozostawia się bez 

rozpoznania. Przepisu art. 93a § 3 nie stosuje się.> 

(pkt 25-215 pominięto) 

 

Art. 18. 

W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 395 i 765) wprowadza się następujące zmiany: 

(pkt 1-5 pominięto) 

6)   art. 23 otrzymuje brzmienie: 

["Art. 23. Obrońcę z urzędu wyznacza prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego 

do rozpoznania sprawy.";] 

<Art. 23. § 1. Obrońcę z urzędu wyznacza prezes lub referendarz sądowy sądu 

właściwego do rozpoznania sprawy. Odmowa wyznaczenia obrońcy podlega 

zaskarżeniu.  

§ 2. Ponowny wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu, oparty na tych samych 

okolicznościach, pozostawia się bez rozpoznania. Przepisu art. 103 § 3a nie stosuje 

się.> 

(pkt 7-33 pominięto) 


