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Opinia do ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka 

(druk nr 731) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka ma 

na celu stworzenie systemu wsparcia i ochrony pokrzywdzonych i świadków oraz osób im 

najbliższych, których zdrowie i życie są zagrożone, w związku z toczącym się lub 

zakończonym postępowaniem karnym.  

Ustawa jest efektem wypełnienia obowiązku implementowania do krajowego porządku 

prawnego: 

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 

r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcie i ochrony ofiar przestępstw 

oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, a także 

– dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. 

w sprawie europejskiego nakazu ochrony. 

Ustawa zawiera trzy odrębne części realizujące wyżej wskazane cele. 

Pierwsza z nich to rozwiązania przewidziane w art. 1–18 ustawy, w których wprowadza 

się środki ochrony i pomocy w postaci: ochrony na czas czynności procesowej, ochrony 

osobistej oraz pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu i pomocy finansowej przyznawanej 

na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych, mieszkaniowych lub świadczeń opieki 

zdrowotnej. 

Środki te mają być udzielane przez komendantów wojewódzkich (Stołecznego) Policji, 

w którego okręgu osoby chronione przebywają, na pisemny wniosek pokrzywdzonego lub 

świadka. 
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Warunkiem udzielenia ochrony jest zagrożenie życia lub zdrowia osoby, której dotyczy 

wniosek. Inne warunki udzielenia ochrony wskazane są w art. 4–7 ustawy, odrębnie dla 

każdego ze środków.  

Obok systemu środków ochrony i pomocy ustanawia się instytucję koordynatora do 

spraw zapewnienia bezpieczeństwa osób posiadających status pokrzywdzonego lub świadka. 

Zadaniem koordynatorów będzie zapewnienie współdziałania jednostek Policji 

realizujących środki ochrony i pomocy, przekazywanie im informacji o podmiotach 

udzielających pomocy psychologicznej oraz informowanie Ministra Sprawiedliwości 

o stwierdzonych przypadkach odmowy udzielenia pomocy przez podmiot, który uzyskał na 

ten cel dotację z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej. 

Druga z części realizujących cele założone w ustawie, to zmiany przepisów Kodeksu 

postępowania karnego zawarte w art. 20 ustawy. 

Do najważniejszych zmian należą tu przepisy zmieniające art. 148 i 191 Kodeksu. 

Zmiany te polegają na anonimizacji danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca 

pracy osób przesłuchiwanych w postępowaniu karnym. 

Dane te będą umieszczane w załączniku do protokołu, do wiadomości organu 

prowadzącego postępowanie. Będą mogły być udostępniane wyłącznie organom 

państwowym oraz organom samorządu terytorialnego. 

Trzecia z części zawierających najważniejsze zmiany, implementuje przepisy dyrektywy 

2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony. 

Odpowiednia nowelizacja zawiera się w dwóch nowych rozdziałach Kodeksu postępowania 

karnego oznaczonych jako rozdziały 66j oraz 66k. Obejmują one przepisy art. 611w do 

art. 611wj. 

Ich istotą jest zapewnienie, by ochrona udzielana danej osobie na postawie orzeczenia 

sądu w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej, była wykonywania 

i kontynuowana we wszystkich innych państwach UE , w których osoba ta przebywa. 

Osoba chroniona może, przewidując zmianę miejsca zamieszkania i przenosiny do 

innego państwa członkowskiego UE wystąpić z wnioskiem o wydanie tzw. europejskiego 

nakazu ochrony, co zapewni jej ochronę także w tym innym miejscu pobytu. 
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Zasadność wydania nakazu będzie podlegać ocenie sądu lub prokuratora, który po 

przychyleniu się do wniosku pokrzywdzonego, będzie występował do właściwego sądu lub 

innego właściwego organu z wnioskiem o wykonanie orzeczonego środka karnego lub 

obowiązku związanego z poddaniem sprawcy próbie, polegającego na powstrzymaniu się od 

przebywania w określonych środowiskach lub miejscach lub kontaktowania się z określonymi 

osobami lub zbliżania się do określonych osób. 

Ustawa zawiera katalog przesłanek odmowy uznania i wykonania nakazu, a także 

przesłanki zaprzestania stosowania nakazu. 

Istotna kwestią jest wskazanie, że koszty związane z wykonaniem orzeczenia polskiego 

sądu ponosi Skarb Państwa. 

Dyrektywa wprowadziła zasadę bezpośrednich kontaktów sądów polskich z ich 

odpowiednikami w innych państwach UE, toteż wyłączone będzie pośrednictwo Ministra 

Sprawiedliwości w tych sprawach. 

Ustawa zawiera stosunkowo krótki, bo 3 miesięczny okres vacatio legis, z wyjątkiem 

terminu wejścia w życie przepisów implementujących dyrektywę w sprawie europejskiego 

nakazu ochrony, które wchodzą w życie w terminie przewidzianym w dyrektywie tj. z dniem 

11 stycznia 2015 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Przekazana Senatowi ustawa została uchwalona w efekcie rozpatrzenia przez Sejm 

rządowego projektu ustawy (druk nr 2653). 

Projekt ustawy został skierowany do Komisji Spraw Wewnętrznych oraz Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka. 

Komisje przyjęły sprawozdanie wraz z poprawkami. Wśród nich znalazły się dwie 

istotne zmiany. 

Pierwsza z nich polegała na dodaniu w art. 148 Kodeksu postępowania karnego § 2b 

i 2c, w których reguluje się kwestię załącznika do protokołu zawierającego dane dotyczące 

miejsca zamieszkania i zatrudnienia pokrzywdzonego i świadka. 

Druga zmiana polegała na uchyleniu § 3 w art. 191 Kodeksu postępowania karnego 

dotyczącego możliwości utajnienia danych adresowych. 
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Podczas II czytania, na 77. posiedzeniu Sejmu nie zgłoszono poprawek. Sejm przystąpił 

niezwłocznie do III czytania i uchwalił ustawę w dniu 10 października 2014  r. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) Art. 12, art. 14, art. 16 i art. 17 ustawy regulują szczegółowo wszelkie kwestie 

związane z wydawaniem zarządzeń o udzieleniu lub odmowie udzielenia pokrzywdzonemu 

i świadkowi środków ochrony i pomocy, uchyleniem takich zarządzeń i ich przedłużaniem. 

Organem właściwym jest właściwy wojewódzki (Stołeczny) komendant Policji, 

w którego okręgu osoby chronione (pokrzywdzony, świadek i osoby najbliższe) mają miejsce 

pobytu. 

Podobne rozwiązania przewidziane są przepisami ustawy o świadku koronnym, która 

przewiduje możliwość zastosowania ochrony i pomocy w postaci ochrony osobistej, zmiany 

miejsca pobytu lub zatrudnienia, wydania dokumentu z innymi danymi osobowymi, 

przeprowadzenie zabiegu chirurgicznego, pomoc finansową w stosunku do osoby, która jest 

podejrzanym w sprawie o przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie (albo związku 

mającym na celu popełnienie przestępstwa) i która została dopuszczona do składania zeznań 

w charakterze świadka. 

Przyjęte w obu ustawach instytucje ochrony świadka różni zasadniczo kwestia 

możliwości zaskarżania zarządzeń wydawanych w wyżej opisanych sprawach. 

Świadek koronny, będący podejrzanym w sprawie, ma prawo do złożenia zażalenia na 

postanowienia prokuratora i Komendanta Centralnego Biura Śledczego, tymczasem będący 

ofiarą przestępstwa pokrzywdzony (świadek) może jedynie, w przypadkach wskazanych 

w art. 12 ust. 5 i art. 17 ust. 5, występować z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy do 

organu, który wydał zarządzenie oraz musi liczyć się z tym, że jeśli nie powoła się na nowe 

okoliczności jego wniosek nie będzie w ogóle podlegał rozpatrzeniu.  

W takich okolicznościach zauważyć można, że sytuacja ofiar przestępstwa, co do 

których istnieje przecież zagrożenie życia lub zdrowia wydaje się być obiektywnie gorsza niż 

sytuacja świadka będącego podejrzanym.  

Pozycja świadka koronnego, będącego świadkiem szczególnie wartościowym z punktu 

widzenia interesu wymiaru sprawiedliwości, została uprzywilejowana w porównaniu z 



– 5 – 

 

sytuacją ofiar przestępstw, którym nie zostały zagwarantowane równoprawne środki 

zaskarżenia od niezadawalających decyzji właściwych organów. 

Należy rozważyć możliwość wprowadzenia środka zaskarżenia do organu nadrzędnego 

choćby od zarządzeń odmawiających zastosowania środka ochrony i tych nakazujących zwrot 

uzyskanej pomocy finansowej, jako mających dla pokrzywdzonego najpoważniejsze skutki. 

2) W art. 20 w pkt 13 w lit. a ustawa nowelizuje § 2 w art. 300 Kodeksu postępowania 

karnego. Przepis ten wskazuje, które z uprawnień pokrzywdzonego winny znaleźć się 

w pisemnym pouczeniu, które doręczone będzie pokrzywdzonemu przed pierwszym 

przesłuchaniem. 

Pierwsza z wątpliwości dotyczy zakresu pouczenia. Z literalnego brzmienia przepisu 

wynika, że pouczenie dotyczy jedynie uprawnień przysługujących pokrzywdzonemu w fazie 

postępowania przygotowawczego, tymczasem wydany na podstawie dotychczasowego 

upoważnienia wzór pouczenia odnosi się do całego postępowania karnego. 

Kwestia ta wymaga doprecyzowania, a argumentem przemawiającym za pochyleniem 

się nad nią, jest pominięcie w pouczeniu tak istotnych informacji jak np. możliwości złożenia 

przez pokrzywdzonego oświadczenia o woli działania w postępowaniu przed sądem 

w charakterze oskarżyciela posiłkowego albo też prawa do wniesienia aktu oskarżenia 

i działania zamiast oskarżyciela publicznego w przypadku wskazanym w art. 55 k.p.k. 

Drugim z problemów wyłaniających się na tle art. 300 jest brzmienie przepisu, 

zawartego w § 3, upoważniającego Ministra Sprawiedliwości do wydania rozporządzenia 

wykonawczego,  

Wdrażana niniejszą nowelizacją Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/29/UE ustanawiająca normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar 

przestępstw oraz zastępująca decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW stanowi, w art. 4, że 

od pierwszego kontaktu z właściwym organem należy oferować ofiarom przestępstw 

informacje podane w prostym i przystępnym języku.  

Wydane w dniu 27 maja 2014 r. rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości określające 

wzór pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach pokrzywdzonego w postępowaniu karnym, 

nie realizuje nałożonego Dyrektywą warunku „prostoty i przystępności”. 

W tych okolicznościach należy rozważyć wprowadzenie dwóch poprawek w art. 300 

Kodeksu postępowania karnego: 
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- w art. 20 w pkt 13 w lit. a, w § 2 wyrazy „oraz wynikających z tego uprawnieniach” 

należy zastąpić wyrazami „oraz o przysługujących mu uprawnieniach”; 

- w art. 20 w pkt 13 w lit. c, w § 3 wyrazy „mając na względzie takie poinformowanie 

o treści obowiązujących przepisów, które umożliwi ich zrozumienie także osobie 

niekorzystającej z pomocy obrońcy lub pełnomocnika” zastępuje się wyrazami 

„uwzględniając potrzebę sformułowania informacji o przysługujących uprawnieniach 

językiem prostym i przystępnym, który umożliwi zrozumienie ich przez osoby 

niekorzystające z pomocy obrońcy lub pełnomocnika”. 

 

3) W art. 20 w pkt 18 , w art. 611w w § 2 wyraz „orzeczenia” zastępuje się wyrazem 

„nakazu”; 

 

4) W art. 20 w pkt 18, w art. 611wd w § 3 zdanie drugie, wymaga ingerencji 

ustawodawcy ze względu na istnienie sprzeczności terminologicznych ujawniających się 

w procesie analizy przepisu, który stanowi z jednej strony, że istnieje „państwo wydania 

nakazu” czyli nakaz został wydany, a jednocześnie osoba podlegająca ochronie występuje 

z odrębnym wnioskiem do polskiego prokuratora z wnioskiem o wydanie nakazu ochrony. 

Kwestia ta wymaga wyjaśnienia. 

 

5) Należy uznać za konieczne wprowadzenie zmiany polegającej na dostosowaniu do 

zmieniających się przepisów Kodeksu postępowania karnego przepisów ustawy Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie możliwości anonimizacji danych 

świadka w zakresie danych dotyczących miejsca jego zamieszkania i miejsca zatrudnienia. 

Przedłożona Senatowi ustawa zmienia brzmienie art. 191 § 1, dodaje § 1a oraz uchyla 

przepis art. 191 § 3 k.p.k. Zmiany te nie pociągają za sobą nowelizacji przepisów Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia co spowoduje niemożność zebrania tych danych 

w postępowaniu wykroczeniowym.  

Koniecznym staje się wprowadzenie dodatkowego artykułu ustawy, który uwzględni 

odpowiednie zmiany przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

- po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: 
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„Art. 21. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach 

o  wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.) w art. 41 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Przy przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka stosuje się odpowiednio 

przepisy art. 177, art.178, art. 182, art. 183, art. 185–190, art. 191 § 1-2 oraz art. 192 

Kodeksu postępowania karnego.”; 

 

Analogiczną poprawkę należy wnieść do ustawy nowelizowanej w art. 23 ustawy, gdyż 

zmienia ona w art. 18 w pkt 13 art. 41 Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia. 

 

6) Ostatnia z wniesionych uwag dotyczy art. 26 ustawy, który określa dzień wejścia 

w życie ustawy. Przepis ten nie zawiera odrębnego wskazania dnia wejścia w życie przepisów 

zmieniających przepisy ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, zawartych w art. 23 ustawy.  

Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie dnia 1 lipca 2015 r. w związku z tym 

nowelizujące ją przepisy powinny wejść w życie w tym samym dniu, czyli z dniem 1 lipca 

2015 r. 

– art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem: 

1) art. 20 pkt 18 i 19, które wchodzą w życie z dniem 11 stycznia 2015 r.; 

2) art. 23, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.”. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


