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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy  

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 709) 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr 

89, poz. 555, z późn. zm.)  

 

Art. 521. 

[§ 1. Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw Obywatelskich, może wnieść kasację od 

każdego prawomocnego orzeczenia sądu kończącego postępowanie.] 

<§ 1. Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny, a także Rzecznik Praw 

Obywatelskich może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu 

kończącego postępowanie.> 

§ 2. Rzecznik Praw Dziecka może wnieść kasację od każdego prawomocnego orzeczenia sądu 

kończącego postępowanie, jeżeli przez wydanie orzeczenia doszło do naruszenia praw 

dziecka. 

<§ 3. Osoby, o których mowa w § 1 i 2, mają prawo żądać do wglądu akt sądowych i 

prokuratorskich oraz akt innych organów ścigania po zakończeniu postępowania i 

zapadnięciu rozstrzygnięcia.> 

 

Art. 524. 

§ 1. Termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi 30 dni od daty doręczenia orzeczenia z 

uzasadnieniem. Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem należy zgłosić w 

sądzie, który wydał orzeczenie, w terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. 

Przepis art. 445 § 2 stosuje się odpowiednio. 

[§ 2. Terminu do wniesienia kasacji, wskazanego w § 1, nie stosuje się do kasacji wnoszonej 

przez Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw 

Dziecka.] 

<§ 2. Terminu do wniesienia kasacji, wskazanego w § 1, nie stosuje się do kasacji 

wnoszonej przez Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Rzecznika 

Praw Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.> 

§ 3. Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na niekorzyść oskarżonego wniesionej po 

upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia. 

 

Art. 526. 

§ 1. W kasacji należy podać, na czym polega zarzucane uchybienie. 

[§ 2. Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Prokuratora Generalnego, Rzecznika 

Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka, powinna być sporządzona i 

podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą prawnym.] 
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<§ 2. Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Ministra Sprawiedliwości, 

Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw 

Dziecka, powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika 

będącego adwokatem albo radcą prawnym.> 

 

 

 

 

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 1-184 pominięto) 

[185)  w art. 526 § 2 otrzymuje brzmienie: 

"§ 2. Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Prokuratora Generalnego, Rzecznika 

Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka, powinna być sporządzona i 

podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika."] 

<185) w art. 526 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Ministra Sprawiedliwości, 

Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich albo Rzecznika 

Praw Dziecka, powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub 

pełnomocnika.”;> 

(pkt 186-215 pominięto) 

 


