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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 10 października 2014 r. 

o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka 

 

(druk nr 731) 

 

U S T A W A   z dnia 6 kwietnia 1990 r. o POLICJI (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z 

późn. zm.) 

 

Art. 20. 

 1. Policja, z zachowaniem ograniczeń wynikających z art. 19, może uzyskiwać informacje, w 

tym także niejawnie, gromadzić je, sprawdzać oraz przetwarzać. 

2. (uchylony). 

2a. Policja może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać w celu 

realizacji zadań ustawowych informacje, w tym dane osobowe, o następujących osobach, 

także bez ich wiedzy i zgody: 

1)   osobach podejrzanych o popełnienie przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego; 

2)   nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez ustawę jako przestępstwa 

ścigane z oskarżenia publicznego; 

3)   osobach o nieustalonej tożsamości lub usiłujących ukryć swoją tożsamość; 

4)   osobach stwarzających zagrożenie, o których mowa w ustawie z dnia 22 listopada 

2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających 

zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób; 

5)   osobach poszukiwanych; 

6)   osobach zaginionych[.]<;> 

<7) osobach, wobec których zastosowano środki ochrony i pomocy, przewidziane 

w ustawie z dnia 10 października 2014 r. o ochronie i pomocy dla 

pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. poz. ...).> 

2aa. Policja, w celu realizacji zadań ustawowych, może pobierać, uzyskiwać, gromadzić, 

przetwarzać, sprawdzać i wykorzystywać informacje, w tym dane osobowe, uzyskane lub 

przetwarzane przez organy innych państw oraz przez Międzynarodową Organizację 

Policji Kryminalnych - INTERPOL. 

2ab. Policja może przekazywać informacje, w tym dane osobowe, służące zapobieganiu lub 

zwalczaniu przestępczości organom innych państw lub Międzynarodowej Organizacji 

Policji Kryminalnych - INTERPOL, o których mowa w ust. 2aa, na zasadach i w trybie 

określonych w ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami 

ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 230, poz. 1371), w prawie 

Unii Europejskiej i w postanowieniach umów międzynarodowych. 

2b. Informacje, o których mowa w ust. 1, 2a, 2aa i 2ab, dotyczą osób, o których mowa w ust. 

2a i mogą obejmować: 
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1)   dane osobowe, o których mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o 

ochronie danych osobowych, z tym że dane dotyczące kodu genetycznego obejmują 

informacje wyłącznie o niekodującej części DNA; 

2)   odciski linii papilarnych; 

3)   zdjęcia, szkice i opisy wizerunku; 

4)   cechy i znaki szczególne, pseudonimy; 

5)   informacje o: 

a)  miejscu zamieszkania lub pobytu, 

b)  wykształceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pracy oraz sytuacji materialnej i 

stanie majątku, 

c)  dokumentach i przedmiotach, którymi sprawca się posługuje, 

d)  sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach, 

e)  sposobie zachowania się sprawcy wobec osób pokrzywdzonych. 

2c. Informacji, o których mowa w ust. 2a, nie pobiera się, w przypadku gdy nie mają one 

przydatności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej w prowadzonym 

postępowaniu. 

(ust. 3-19 pominięto) 

 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. 

Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) 

 

Art. 2. 

§ 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie ukształtowanie postępowania karnego, 

aby: 

1)  sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a 

osoba niewinna nie poniosła tej odpowiedzialności, 

2)  przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz ujawnienie 

okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania 

postępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, lecz również w 

zapobieganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa i zasad współżycia 

społecznego, 

[3)  uwzględnione zostały prawnie chronione interesy pokrzywdzonego,] 

<3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy pokrzywdzonego przy 

jednoczesnym poszanowaniu jego godności,> 

4)  rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie. 

§ 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. 
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[Art. 52. 

 § 1. W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą wykonywać 

osoby najbliższe, a w wypadku ich braku lub nieujawnienia - prokurator, działając z 

urzędu. 

§ 2. W wypadku gdy organ prowadzący postępowanie dysponuje informacjami o osobach 

najbliższych dla pokrzywdzonego, powinien pouczyć o przysługujących uprawnieniach co 

najmniej jedną z nich.] 

<Art. 52. 

§ 1. W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, mogą 

wykonywać osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu, a w wypadku 

ich braku lub nieujawnienia – prokurator, działając z urzędu. 

§ 2. W przypadku gdy organ prowadzący postępowanie dysponuje informacjami 

o osobach najbliższych dla pokrzywdzonego lub osobach pozostających na jego 

utrzymaniu, poucza o przysługujących uprawnieniach co najmniej jedną z nich.> 

 

<Art. 56a. 

Oskarżycielowi posiłkowemu, który nie włada w wystarczającym stopniu językiem 

polskim, orzeczenie podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie doręcza się 

wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżyciela posiłkowego można poprzestać na 

ogłoszeniu przetłumaczonego orzeczenia kończącego postępowanie, jeżeli nie podlega 

ono zaskarżeniu.> 

Art. 58. 

[§ 1. Śmierć oskarżyciela posiłkowego nie tamuje biegu postępowania; osoby najbliższe mogą 

przystąpić do postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego w każdym stadium 

postępowania.] 

<§ 1. Śmierć oskarżyciela posiłkowego nie tamuje biegu postępowania; osoby najbliższe 

lub osoby pozostające na jego utrzymaniu mogą przystąpić do postępowania w 

charakterze oskarżyciela posiłkowego w każdym stadium postępowania.> 

§ 2. W razie śmierci oskarżyciela posiłkowego, który samodzielnie popierał oskarżenie, 

stosuje się odpowiednio art. 61. 

<Art. 60a.  

Oskarżycielowi prywatnemu, który nie włada w wystarczającym stopniu językiem 

polskim, orzeczenie podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie doręcza się 

wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżyciela prywatnego można poprzestać na 

ogłoszeniu przetłumaczonego orzeczenia kończącego postępowanie, jeżeli nie podlega 

ono zaskarżeniu.> 

Art. 61. 

[§ 1. W razie śmierci oskarżyciela prywatnego postępowanie zawiesza się, a osoby najbliższe 

mogą wstąpić w prawa zmarłego.] 

<§ 1. W razie śmierci oskarżyciela prywatnego postępowanie zawiesza się, a osoby 

najbliższe lub osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego mogą wstąpić w jego 

prawa.> 
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§ 2. Jeżeli w terminie zawitym 3 miesięcy od dnia śmierci oskarżyciela prywatnego osoba 

uprawniona nie wstąpi w prawa zmarłego, sąd umarza postępowanie. 

 

Art. 148. 

§ 1. Protokół powinien zawierać: 

1)   oznaczenie czynności, jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestniczących, 

2)   przebieg czynności oraz oświadczenia i wnioski jej uczestników, 

3)   wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia, a jeżeli postanowienie lub 

zarządzenie sporządzono osobno, wzmiankę o jego wydaniu, 

4)   w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności. 

§ 2. Wyjaśnienia, zeznania, oświadczenia i wnioski oraz stwierdzenia określonych 

okoliczności przez organ prowadzący postępowanie zamieszcza się w protokole z 

możliwą dokładnością. Osoby biorące udział w czynności mają prawo żądać 

zamieszczenia w protokole z pełną dokładnością wszystkiego, co dotyczy ich praw lub 

interesów. 

<§ 2a. W protokole nie zamieszcza się danych dotyczących miejsca zamieszkania i 

miejsca pracy pokrzywdzonych i świadków uczestniczących w czynności. Dane te 

zamieszcza się w załączniku do protokołu. Nie dotyczy to miejsca pracy świadka, 

będącego funkcjonariuszem publicznym składającego zeznania w związku z pełnioną 

funkcją, chyba że dla dobra postępowania karnego nie powinno ono zostać ujawnione 

w protokole.  

§ 2b. Załącznik do protokołu, o którym mowa w § 2a, oraz inne dokumenty w całości lub 

w części, w jakiej zawierają dane dotyczące miejsca zamieszkania i miejsca pracy 

pokrzywdzonych i świadków, przechowuje się w odrębnym załączniku adresowym do 

akt sprawy, do wiadomości organu prowadzącego postępowanie. Do akt sprawy 

załącza się uwierzytelnione kserokopie dokumentów lub ich części, sporządzone w 

sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tymi danymi. 

§ 2c. Sąd lub prokurator może ujawnić w niezbędnym zakresie dane, o których mowa w 

§ 2a, jeżeli mają one znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.> 

§ 3. W protokole nie wolno zastępować zapisu treści zeznań lub wyjaśnień odwoływaniem się 

do innych protokołów. 

§ 4. Osoby biorące udział w czynności mają prawo żądać odczytania fragmentów ich 

wypowiedzi wciągniętych do protokołu. 

 

<Art. 156a. 

Dane znajdujące się w załączniku adresowym udostępnia się wyłącznie organom 

państwowym oraz organom samorządu terytorialnego na ich żądanie.> 

 

Art. 191. 

 [§ 1. Przesłuchanie rozpoczyna się od zapytania świadka o imię, nazwisko, wiek, zajęcie, 

miejsce zamieszkania, karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosunek do 

stron.] 
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<§ 1. Przesłuchanie rozpoczyna się od zapytania świadka o imię, nazwisko, wiek, zajęcie, 

karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosunek do stron.> 

<§ 1a. Sąd ustala miejsce zamieszkania świadka na podstawie dokumentu tożsamości 

lub pisemnego oświadczenia świadka.> 

§ 2. Świadka należy uprzedzić o treści art. 182, a o treści art. 183 oraz art. 185, jeżeli ujawnią 

się okoliczności objęte tymi przepisami. 

[§ 3. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej wobec 

świadka lub osoby najbliższej w związku z jego czynnościami, może on zastrzec dane 

dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu. Pisma 

procesowe doręcza się wówczas do instytucji, w której świadek jest zatrudniony, lub na 

inny wskazany przez niego adres.] 

 

Art. 197. 

§ 1. Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: "Świadomy znaczenia moich słów i 

odpowiedzialności przed prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki 

wykonam z całą sumiennością i bezstronnością". 

§ 2. Biegły sądowy powołuje się na przyrzeczenie złożone przy ustanowieniu go w tym 

charakterze. 

<§ 2a. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub groźby bezprawnej 

wobec biegłego lub osoby najbliższej w związku z jego czynnościami, może on 

zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wiadomości prokuratora 

lub sądu. Pisma procesowe doręcza się wówczas do instytucji, w której biegły jest 

zatrudniony, lub na inny wskazany przez niego adres.> 

[§ 3. Do biegłego stosuje się odpowiednio przepisy art. 177, 179-181, 187, 188 § 2 i 4, art. 

190 oraz art. 191 § 1 i 3.] 

<§ 3. Do biegłego stosuje się odpowiednio przepisy art. 177, art. 179–181, art. 187, art. 

188 § 2 i 4, art. 190 oraz art. 191 § 1.> 

 

Art. 253. 

§ 1. Środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić lub zmienić, jeżeli ustaną 

przyczyny, wskutek których został on zastosowany, lub powstaną przyczyny 

uzasadniające jego uchylenie albo zmianę. 

§ 2. Zastosowany przez sąd środek zapobiegawczy może być w postępowaniu 

przygotowawczym uchylony lub zmieniony na łagodniejszy również przez prokuratora. 

[§ 3. 
(186)

 Sąd lub prokurator niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonego, jego przedstawiciela 

ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, o uchyleniu, 

nieprzedłużeniu lub zmianie tymczasowego aresztowania na inny środek zapobiegawczy, 

chyba że pokrzywdzony oświadczy, iż z takiego uprawnienia rezygnuje.] 

<§ 3. Sąd lub prokurator niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonego, jego 

przedstawiciela ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony 

pozostaje, o uchyleniu, nieprzedłużeniu lub zmianie tymczasowego aresztowania na 

http://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=118&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
http://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=106&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
http://sip.legalis.pl/urlSearch.seam?HitlistCaption=Odesłania&pap_group=5000335&sortField=document-date&filterByUniqueVersionBaseId=true
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonroobqxalrtgaztkma
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonroobqxalrtgaztkmq
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonroobqxalrtgaztmma
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonroobqxalryg4ytsmi
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonroobqxalrtgaztmmy
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonroobqxalryg4ytsnq
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inny środek zapobiegawczy, jak również o ucieczce oskarżonego z aresztu śledczego, 

chyba że pokrzywdzony oświadczy, iż z takiego uprawnienia rezygnuje.> 

 <§ 4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w § 3, przekazuje 

się również świadkowi.> 

<Art. 299a. 

Podczas czynności z udziałem pokrzywdzonego w postępowaniu przygotowawczym 

może być obecna osoba przez niego wskazana, jeżeli nie uniemożliwia to 

przeprowadzenia czynności albo nie utrudnia jej w istotny sposób.> 

Art. 300. 

§ 1. Przed pierwszym przesłuchaniem należy pouczyć podejrzanego o jego uprawnieniach: do 

składania wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na 

pytania, do informacji o treści zarzutów i ich zmianach, do składania wniosków o 

dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia, do korzystania z pomocy obrońcy, w tym 

do wystąpienia o obrońcę z urzędu w wypadku określonym w art. 78, do końcowego 

zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego, jak również o 

uprawnieniach określonych w art. 23a § 1, art. 72 § 1 i art. 301 oraz o obowiązkach i 

konsekwencjach wskazanych w art. 74, art. 75, art. 133 § 2, art. 138 i art. 139. Pouczenie 

należy wręczyć podejrzanemu na piśmie; podejrzany otrzymanie pouczenia potwierdza 

podpisem. 

[§ 2. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się pokrzywdzonego o posiadaniu statusu 

strony procesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz o wynikających z tego 

uprawnieniach, w szczególności: do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa 

lub dochodzenia i warunkach uczestniczenia w tych czynnościach, określonych w art. 51, 

art. 52 i art. 315-318, do korzystania z pomocy pełnomocnika, w tym do złożenia wniosku 

o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w okolicznościach wskazanych w art. 78, do 

końcowego zapoznania się z materiałami postępowania przygotowawczego, jak również o 

uprawnieniach określonych w art. 23a § 1, art. 87a i art. 306 oraz o obowiązkach i 

konsekwencjach wskazanych w art. 138 i art. 139. Pouczenie należy wręczyć 

pokrzywdzonemu na piśmie; pokrzywdzony otrzymanie pouczenia potwierdza podpisem.] 

<§ 2. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się pokrzywdzonego o posiadaniu statusu 

strony procesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz o wynikających z tego 

uprawnieniach, w szczególności: do składania wniosków o dokonanie czynności 

śledztwa lub dochodzenia i warunkach uczestniczenia w tych czynnościach, 

określonych w art. 51, art. 52 i art. 315–318, do korzystania z pomocy pełnomocnika, 

w tym do złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w okolicznościach 

wskazanych w art. 78, do końcowego zapoznania się z materiałami postępowania, jak 

również o uprawnieniach określonych w art. 23a § 1, art. 87a, art. 204 i art. 306 oraz 

o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 138 i art. 139. Pouczenie 

obejmuje również informację o: możliwościach naprawienia szkody przez 

oskarżonego lub uzyskania kompensaty państwowej, dostępie do pomocy prawnej, 

dostępnych środkach ochrony i pomocy, możliwości wydania europejskiego nakazu 
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ochrony, organizacjach wsparcia pokrzywdzonych oraz możliwości zwrotu kosztów 

poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu. Pouczenie należy wręczyć 

pokrzywdzonemu na piśmie; pokrzywdzony otrzymanie pouczenia potwierdza 

podpisem.> 

<§ 2a. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się świadka o jego uprawnieniach 

i obowiązkach określonych w art. 177–192a oraz dostępnych środkach ochrony 

i pomocy.> 

[§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pisemnych pouczeń, 

o których mowa w § 1 i 2, mając na względzie konieczność zrozumienia pouczenia także 

przez osoby niekorzystające z pomocy pełnomocnika.] 

<§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pisemnych 

pouczeń, o których mowa w § 1–2a, mając na względzie takie poinformowanie o 

treści obowiązujących przepisów, które umożliwi ich zrozumienie także osobie 

niekorzystającej z pomocy obrońcy lub pełnomocnika.> 

 

Art. 304. 

[§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma społeczny 

obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje się 

odpowiednio.] 

<§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu ma 

społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148 § 

2a–2c  stosuje się odpowiednio.> 

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związku ze swą działalnością dowiedziały 

się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane niezwłocznie 

zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz przedsięwziąć niezbędne czynności do 

czasu przybycia organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu wydania przez 

ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów 

przestępstwa. 

§ 3.  Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego prowadzenie śledztwa przez prokuratora 

jest obowiązkowe, lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa Policja 

przekazuje wraz z zebranymi materiałami niezwłocznie prokuratorowi. 

 

Art. 325e. 

[§ 1. Postanowienia o wszczęciu dochodzenia, odmowie wszczęcia dochodzenia, umorzeniu 

dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, umorzeniu dochodzenia oraz o 

jego zawieszeniu wydaje prowadzący postępowanie. Mogą one zostać zamieszczone w 

protokole, o którym mowa w art. 304a, i nie wymagają uzasadnienia.] 

<§ 1. Postanowienia o wszczęciu dochodzenia, odmowie wszczęcia dochodzenia, 

umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, umorzeniu 

dochodzenia oraz o jego zawieszeniu wydaje prowadzący postępowanie. Mogą one 

zostać zamieszczone w protokole, o którym mowa w art. 304a, i nie wymagają 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonroobqxalryg4ytsoa
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrsguydonroobqxalryg4ytsoa
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uzasadnienia. Na wniosek strony organ prowadzący dochodzenie podaje ustnie 

najważniejsze powody rozstrzygnięcia.> 

§ 1a. W przypadku gdy zawiadomienie o przestępstwie zostało złożone przez inspektora 

pracy lub Najwyższą Izbę Kontroli, uzasadnienie postanowienia o odmowie wszczęcia 

dochodzenia oraz umorzeniu dochodzenia sporządza się na ich wniosek. Przepisy art. 422 

i art. 423 stosuje się odpowiednio. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty 

doręczenia postanowienia z uzasadnieniem. 

§ 2. Postanowienia, o których mowa w § 1, z wyjątkiem postanowienia o wszczęciu 

dochodzenia oraz umorzeniu i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, zatwierdza 

prokurator. Prokurator stosuje art. 323; nie dotyczy to sprawy, którą po umorzeniu 

wpisano do rejestru przestępstw. 

§ 3. Nie jest wymagane powiadomienie prokuratora o wszczęciu dochodzenia. 

§ 4. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru 

przestępstw wnosi się do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad 

dochodzeniem. Jeżeli prokurator nie przychyli się do zażalenia, kieruje je do sądu. 

Art. 390. 

 § 1. Oskarżony ma prawo być obecny przy wszystkich czynnościach postępowania 

dowodowego. 

§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy należy się obawiać, że obecność oskarżonego mogłaby 

oddziaływać krępująco na wyjaśnienia współoskarżonego albo na zeznania świadka lub 

biegłego, przewodniczący może zarządzić, aby na czas przesłuchania danej osoby 

oskarżony opuścił salę sądową. Przepis art. 375 § 2 stosuje się odpowiednio. 

<§ 3.W wypadkach przewidzianych w § 2 przewodniczący może również przeprowadzić 

przesłuchanie przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających przeprowadzenie 

tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i 

dźwięku. W miejscu składania wyjaśnień lub zeznań w czynności bierze udział 

referendarz sądowy, asystent sędziego lub urzędnik sądowy.> 

 

Art. 607zh. 

§ 1. W razie wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym 

rozdziale "państwem wydania orzeczenia", o wykonanie orzeczenia wydanego w celu 

zapewnienia prawidłowego toku postępowania i nakładającego na osobę, przeciwko której 

w tym państwie prowadzone jest postępowanie karne, obowiązek: 

1)   stawiennictwa przed określonym organem, 

2)   powstrzymania się od opuszczania miejsca pobytu lub kraju, 

3)   informowania określonego organu o zmianie miejsca pobytu albo uzyskiwania zgody 

na taką zmianę, 

4)   przebywania albo powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach 

lub miejscach, 

5)   powstrzymania się od kontaktów z określonymi osobami lub zbliżania się do 

określonych osób, 

6)   powstrzymania się od wykonywania czynności służbowych lub zawodu, 
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7)   powstrzymania się od określonej działalności, 

8)   powstrzymania się od prowadzenia określonego rodzaju pojazdów 

[-   orzeczenie to podlega wykonaniu przez prokuratora prokuratury rejonowej, na której 

obszarze działania osoba ta posiada legalne stałe miejsce pobytu.] 

<– orzeczenie to podlega wykonaniu przez prokuratora właściwego miejscowo ze 

względu na legalne stałe miejsce pobytu tej osoby.> 

§ 2. Do orzeczenia, o którym mowa w § 1, lub jego odpisu poświadczonego za zgodność z 

oryginałem powinno być dołączone zaświadczenie zawierające informacje umożliwiające 

jego prawidłowe wykonanie. 

§ 3. Jeżeli prokurator, do którego zostało skierowane wystąpienie, nie jest właściwy do 

nadania mu biegu, przekazuje je właściwemu prokuratorowi i zawiadamia o tym właściwy 

sąd lub inny organ państwa wydania orzeczenia. 

§ 4. Na wniosek właściwego sądu lub innego organu państwa wydania orzeczenia prokurator 

może wyrazić zgodę na wykonanie orzeczenia, o którym mowa w § 1, wydanego wobec 

osoby określonej w tym paragrafie, nieposiadającej legalnego stałego miejsca pobytu na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w większym stopniu zapewni to prawidłowy 

tok postępowania. 

§ 5. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, przy wykonywaniu orzeczeń, o 

których mowa w § 1, stosuje się przepisy prawa polskiego. 

 

<Rozdział 66j 

Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego 

nakazu ochrony 

Art. 611w. 

§ 1. W razie orzeczenia lub wykonywania przez polski sąd lub prokuratora środka 

zapobiegawczego, 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, oraz gdy jest to niezbędne dla ochrony praw 

pokrzywdzonego, sąd lub prokurator może, na wniosek pokrzywdzonego, wystąpić 

o wykonanie tego środka lub obowiązku do właściwego sądu lub innego organu 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale 

„państwem wykonania nakazu”, w którym pokrzywdzony przebywa lub oświadczy, 

że zamierza tam przebywać, wydając europejski nakaz ochrony. 

§ 2. W razie potrzeby sąd lub prokurator kieruje nakaz do więcej niż jednego państwa 

wykonania orzeczenia. 

§ 3. Nakaz zawiera informacje umożliwiające jego prawidłowe wykonanie, dotyczące 

orzeczenia, pokrzywdzonego, oskarżonego i środka lub obowiązku, o których mowa w 

§ 1. Do nakazu dołącza się poświadczony za zgodność z oryginałem odpis orzeczenia, 

o którym mowa w § 1. 
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§ 4. Nakaz powinien zostać przetłumaczony na język urzędowy państwa wykonania 

nakazu albo na inny język wskazany przez to państwo. 

§ 5. Przekazanie odpisu nakazu oraz orzeczenia może nastąpić również przy użyciu 

urządzeń służących do automatycznego przesyłania danych, w sposób umożliwiający 

stwierdzenie autentyczności tych dokumentów. Na żądanie właściwego sądu lub 

innego organu państwa wykonania nakazu sąd lub prokurator przekazuje odpis 

orzeczenia oraz oryginał nakazu. 

§ 6. W razie trudności w ustaleniu właściwego sądu lub innego organu państwa 

wykonania nakazu sąd lub prokurator może również zwracać się do właściwych 

jednostek organizacyjnych Europejskiej Sieci Sądowej lub Eurojust. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór europejskiego 

nakazu ochrony, mając na uwadze konieczność udostępnienia państwu wykonania 

nakazu wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających podjęcie prawidłowej 

decyzji w przedmiocie wykonania nakazu. 

Art. 611wa. 

Wystąpienie o wykonanie europejskiego nakazu ochrony nie wstrzymuje wykonywania 

środka lub obowiązku, o którym mowa w art. 611w § 1. 

Art. 611wb. 

§ 1. W razie zmiany lub uchylenia środka lub obowiązku, o którym mowa w art. 611w § 

1, sąd lub prokurator niezwłocznie zawiadamia o tym właściwy sąd lub inny organ 

państwa wykonania nakazu. 

§ 2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, może zostać przekazane również przy użyciu 

urządzeń służących do automatycznego przesyłania danych, w sposób umożliwiający 

stwierdzenie autentyczności przekazanych dokumentów. 

Art. 611wc. 

Na postanowienie sądu lub prokuratora w przedmiocie europejskiego nakazu ochrony 

zażalenie nie przysługuje. 

Rozdział 66k 

Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego 

nakazu ochrony 

Art. 611wd. 

§ 1. W razie wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w 

niniejszym rozdziale „państwem wydania nakazu”, o wykonanie europejskiego 

nakazu ochrony, wydanego na podstawie orzeczenia nakładającego na osobę, 

przeciwko której jest lub było prowadzone postępowanie karne, obowiązek 

polegający na powstrzymaniu się od przebywania w określonych środowiskach lub 

miejscach lub kontaktowania się z określonymi osobami, lub zbliżania się do 

określonych osób, nakaz ten podlega wykonaniu przez prokuratora właściwego 

miejscowo ze względu na miejsce pobytu osoby podlegającej ochronie. 
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§ 2. Nakaz powinien zawierać informacje umożliwiające jego prawidłowe wykonanie. Do 

nakazu powinno być dołączone orzeczenie, o którym mowa w § 1, lub jego odpis 

poświadczony za zgodność z oryginałem. W odniesieniu do zawartych w nakazie 

danych dotyczących miejsca pobytu i pracy osoby podlegającej ochronie stosuje się 

odpowiednio art. 148 § 2b i 2c. 

§ 3. Jeżeli prokurator, do którego został skierowany nakaz, nie jest właściwy do nadania 

mu biegu, przekazuje go właściwemu prokuratorowi i zawiadamia o tym właściwy 

sąd lub inny organ państwa wydania nakazu. Wniosek o wydanie nakazu skierowany 

przez osobę podlegającą ochronie przekazuje się właściwemu sądowi lub innemu 

organowi państwa wydania nakazu. 

§ 4. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, przy wykonywaniu 

nakazu stosuje się przepisy prawa polskiego. 

Art. 611we. 

§ 1. Jeżeli państwo wydania nakazu nie przekazało wszystkich informacji potrzebnych 

do podjęcia decyzji w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu ochrony, 

prokurator wzywa właściwy sąd lub inny organ państwa wydania nakazu do ich 

uzupełnienia we wskazanym terminie. W razie niedotrzymania terminu 

postanowienie w przedmiocie wykonania nakazu wydaje się w oparciu o posiadane 

informacje. 

§ 2. Jeżeli rodzaj albo sposób wykonania obowiązków są nieznane ustawie, prokurator 

określa obowiązek według prawa polskiego, z uwzględnieniem różnic na korzyść 

osoby, przeciwko której jest lub było prowadzone postępowanie karne. 

Art. 611wf. 

§ 1. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu 

ochrony przysługuje zażalenie do sądu rejonowego, w którego okręgu wydano to 

postanowienie. Sąd rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć 

udział prokurator, osoba, przeciwko której jest lub było prowadzone postępowanie 

karne, i osoba podlegająca ochronie, jeżeli przebywają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej, oraz obrońca i pełnomocnik, jeżeli stawią się na nie. Jeżeli 

osoba, przeciwko której jest lub było prowadzone postępowanie karne, nie przebywa 

na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ani nie posiada obrońcy, prezes sądu 

właściwego do rozpoznania zażalenia może jej wyznaczyć obrońcę z urzędu. 

§ 2. Do wykonania nakazu prokurator przystępuje niezwłocznie. 

Art. 611wg. 

§ 1. Odmawia się wykonania europejskiego nakazu ochrony, jeżeli osoba podlegająca 

ochronie nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że istnieją 

podstawy do uznania, że zamierza na nim przebywać. 

§ 2. Można odmówić wykonania nakazu, jeżeli: 

1) czyn, w związku z którym nałożono obowiązek, nie stanowi przestępstwa według 

prawa polskiego, 
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2) pomimo wezwania przez prokuratora do uzupełnienia informacji we wskazanym 

terminie do nakazu nie dołączono orzeczenia, o którym mowa w art. 611wd § 1, 

albo jest on niekompletny lub w sposób oczywisty niezgodny z treścią orzeczenia, 

3) orzeczenie dotyczy tego samego czynu tej samej osoby, co do której postępowanie 

karne zostało prawomocnie zakończone w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, a osoba ta odbywa lub odbyła karę albo kara nie może zostać 

wykonana według prawa państwa, w którym zapadł wyrok skazujący, 

4) według prawa polskiego nastąpiło przedawnienie wykonania kary, a przestępstwo, 

którego to dotyczy, podlegało jurysdykcji sądów polskich, 

5) orzeczenie dotyczy przestępstwa, które według prawa polskiego zostało popełnione 

w całości albo w części na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na 

polskim statku wodnym lub powietrznym, 

6) osoba, przeciwko której jest lub było prowadzone postępowanie karne, z powodu 

wieku nie ponosi według prawa polskiego odpowiedzialności karnej za czyn będący 

podstawą wydania orzeczenia, 

7) osoba, przeciwko której jest lub było prowadzone postępowanie karne, korzysta 

z immunitetu, zgodnie z którym jest niemożliwy nadzór nad przestrzeganiem 

nałożonych obowiązków, 

8) orzeczenie dotyczy wyłącznie obowiązków innych niż określone w art. 611wd § 1, 

9) przestępstwo, którego dotyczy orzeczenie, w wypadku jurysdykcji polskich sądów 

karnych podlegałoby darowaniu na mocy amnestii. 

Art. 611wh. 

§ 1. W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego organu państwa wydania 

nakazu informacji o tym, iż europejski nakaz ochrony nie podlega dalszemu 

wykonaniu, prokurator niezwłocznie wydaje postanowienie o zaprzestaniu jego 

wykonywania. 

§ 2. Jeżeli dalsze wykonywanie nakazu nie jest możliwe z przyczyn faktycznych lub 

prawnych, prokurator niezwłocznie wydaje postanowienie o zaprzestaniu jego 

wykonywania i zawiadamia o tym właściwy sąd lub inny organ państwa wydania 

nakazu, osobę, przeciwko której jest lub było prowadzone postępowanie karne, oraz 

osobę podlegającą ochronie, jeżeli przebywają na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

§ 3. W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego organu państwa wydania 

nakazu informacji o zmianie obowiązku nałożonego na osobę, przeciwko której jest 

lub było prowadzone postępowanie karne, prokurator rozpoznaje sprawę wykonania 

zmienionego nakazu na zasadach określonych w niniejszym rozdziale. Przepisu 

art. 611wg nie stosuje się, z wyjątkiem § 1 i § 2 pkt 2 i 8. 

Art. 611wi. 

§ 1. O treści postanowienia w przedmiocie wykonania europejskiego nakazu ochrony, o 

wniesieniu środka odwoławczego od tego postanowienia, o istotnych orzeczeniach 
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zapadłych w trakcie postępowania, jak również o zmianie miejsca pobytu osoby, 

przeciwko której jest lub było prowadzone postępowanie karne, albo osoby 

podlegającej ochronie zawiadamia się niezwłocznie właściwy sąd lub inny organ 

państwa wydania nakazu. 

§ 2. Prokurator zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd lub inny organ państwa wydania 

nakazu o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego wykonanie, 

w szczególności o naruszeniu nałożonego obowiązku. Zawiadomienie o naruszeniu 

tego obowiązku następuje w formie zaświadczenia zawierającego informacje 

dotyczące osoby, przeciwko której jest lub było prowadzone postępowanie karne, oraz 

naruszonego obowiązku. 

§ 3. W razie uzyskania informacji o naruszeniu nałożonego obowiązku prokurator może 

przedsięwziąć osobiście lub zlecić Policji sprawdzenie faktów w tym zakresie. Za 

zgodą osoby podlegającej ochronie prokurator może również wystąpić do właściwego 

komendanta Policji z wnioskiem o zastosowanie środków ochrony i pomocy 

przewidzianych w ustawie z dnia 10 października 2014 r. o ochronie i pomocy dla 

pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. poz. ...). 

§ 4. W razie ustania przyczyn nałożenia obowiązku lub powstania przyczyn 

uzasadniających jego uchylenie lub zmianę prokurator może wystąpić do właściwego 

sądu lub innego organu państwa wydania nakazu o uchylenie lub zmianę nakazu. 

§ 5. Zawiadomienia, o których mowa w § 1 i 2, oraz wystąpienie, o którym mowa w § 4, 

mogą zostać przekazane również przy użyciu urządzeń służących do automatycznego 

przesyłania danych, w sposób umożliwiający stwierdzenie autentyczności 

przekazanych dokumentów. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, 

o którym mowa w § 2, mając na uwadze konieczność udostępnienia państwu wydania 

nakazu wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających podjęcie prawidłowej 

decyzji. 

Art. 611wj. 

Koszty związane z wykonaniem nakazu ponosi Skarb Państwa.> 

 

Art. 613. 

[§ 1. Z wyjątkiem wypadków określonych w art. 592a-592f i w art. 595 oraz w rozdziałach 

62a, 62b, 65a-65d, 66a-66d, 66f-66i z mającymi siedzibę za granicą organami obcego 

państwa oraz z osobami wymienionymi w art. 578 oraz w art. 579 sądy i prokuratorzy 

każdorazowo porozumiewają się, w tym przy doręczaniu pism procesowych, za 

pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości, a ten w razie potrzeby za pośrednictwem 

ministra właściwego do spraw zagranicznych.] 

<§ 1. Z wyjątkiem wypadków określonych w art. 592a–592f i w art. 595 oraz 

w rozdziałach 62a, 62b, 65a–65d, 66a–66d i 66f–66k z mającymi siedzibę za granicą 

organami obcego państwa oraz z osobami wymienionymi w art. 578 oraz w art. 579 

sądy i prokuratorzy każdorazowo porozumiewają się, w tym przy doręczaniu pism 
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procesowych, za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości, a ten w razie potrzeby za 

pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.> 

§ 2. Z urzędami konsularnymi obcego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej sądy i 

prokuratorzy, w wypadkach określonych przez Ministra Sprawiedliwości, mogą 

porozumiewać się bezpośrednio. 

 

 

 

 

USTAWA   z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY (Dz. U. Nr 90, 

poz. 557, z późn. zm.) 

 

Art. 43. 

§ 1. Tworzy się Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwany 

dalej "Funduszem". 

§ 2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości, zwany dalej "dysponentem Funduszu". 

§ 3. Sąd, który wydał orzeczenie w I instancji, prowadzi wyodrębnioną, szczegółową 

ewidencję księgową nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszu. 

§ 4. Sąd, o którym mowa w § 3, wzywa osobę zobowiązaną do uiszczenia nawiązki albo 

świadczenia pieniężnego, do ich uiszczenia w terminie 30 dni. 

§ 5. Postępowanie egzekucyjne dotyczące nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na 

rzecz Funduszu wszczyna komornik na wniosek sądu, o którym mowa w § 3, według 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W tym celu sąd z urzędu nadaje tytułowi 

egzekucyjnemu klauzulę wykonalności. 

§ 6. Zaliczka na koszty egzekucji jest finansowana ze środków Funduszu. 

§ 7. Przychodami Funduszu są środki pieniężne pochodzące z: 

1)   orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, 

2)   potrąceń w wysokości 10% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych 

zatrudnionych w formach określonych w art. 121 § 2, 

3)   wykonania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 7, 

4)   spadków, zapisów i darowizn, 

5)   dotacji, zbiórek i innych źródeł. 

§ 8. Środki Funduszu są przeznaczane na: 

1)   pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin, zwłaszcza 

pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, udzielaną 

przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje, 

2)   pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów 

karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, udzielaną przez zawodowych 

kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną, 

<2a) pomoc prawną i psychologiczną świadkom,> 
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3)   pomoc postpenitencjarną osobom, o których mowa w pkt 2, udzielaną przez podmioty 

wymienione w art. 38 § 1, 

4)   działalność podejmowaną lub powierzoną przez dysponenta Funduszu, mającą na celu 

wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz 

pomocy postpenitencjarnej, w szczególności na: 

a)  promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji 

osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych, 

b)  podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, 

c)  pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, 

d)  podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji 

oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób skazanych. 

[§ 9. Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w § 8 pkt 1, 3 i 4, odbywa się w trybie 

otwartego konkursu ofert.] 

<§ 9. Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w § 8 pkt 1, 2a–4, odbywa się w 

trybie otwartego konkursu ofert.> 

<§ 9a. Do realizacji pomocy prawnej i psychologicznej pokrzywdzonym i świadkom na 

terenie sądu, jednostki organizacyjnej prokuratury lub jednostki organizacyjnej 

Policji wymagana jest zgoda prezesa sądu, kierownika jednostki organizacyjnej 

prokuratury bądź komendanta jednostki organizacyjnej Policji. Podmiot 

przystępujący do otwartego konkursu ofert dołącza do oferty dokument 

potwierdzający tę zgodę.> 

[§ 10. Dysponent Funduszu, udzielając dotacji celowej, zwanej dalej "dotacją", na realizację 

zadań, o których mowa w § 8 pkt 1, 3 i 4, zawiera z podmiotem umowę. 

§ 11. Podmioty, z którymi została zawarta umowa, są obowiązane do prowadzenia 

wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z tych 

środków wydatków.] 

<§ 10. Dysponent Funduszu, udzielając dotacji celowej, zwanej dalej "dotacją", na 

realizację zadań, o których mowa w § 8 pkt 1, 2a–4, zawiera z podmiotem umowę. 

§ 11. Podmioty, z którymi została zawarta umowa, są obowiązane do prowadzenia 

wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych 

środków wydatków oraz posiadania odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego 

tylko do obsługi tych środków.> 

<§ 11a. Podmiot, który otrzymał dotację w celu świadczenia pomocy psychologicznej 

osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub świadkom, jest obowiązany udzielić 

pomocy psychologicznej na wezwanie organu prowadzącego czynności operacyjno-

rozpoznawcze albo sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze albo sądu w 

terminie 14 dni od wezwania, chyba że określone w umowie środki przeznaczone na 

pomoc psychologiczną zostały wykorzystane lub pokrzywdzony lub świadek nie 

kwalifikuje się do udzielenia takiej pomocy.> 

§ 12. Podmioty, które otrzymały dotacje z Funduszu, są obowiązane do sporządzania i 

przekazywania dysponentowi Funduszu kwartalnych informacji dotyczących 

wykorzystania tych środków oraz do sporządzania i przekazania rozliczenia dotacji w 
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zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji 

zadania. 

§ 13. Pomocy z Funduszu nie przyznaje się w takim zakresie, w jakim została ona udzielona z 

innych źródeł. 

§ 14. Dysponent Funduszu kontroluje prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych z 

Funduszu pod względem racjonalności i legalności ich wydatkowania, w tym zgodność 

danych zawartych w informacjach, o których mowa w § 12, ze stanem faktycznym. 

§ 15. Podmioty, które wykorzystały dotacje niezgodnie z celem ich przyznania, są 

obowiązane do zwrotu dysponentowi Funduszu równowartości przekazanych środków 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 dni 

od dnia stwierdzenia takiego wykorzystania. 

<§ 15a. Podmioty, o których mowa w § 15, nie mogą brać udziału w otwartym konkursie 

ofert, o którym mowa w § 9, do dnia zwrotu środków wraz z odsetkami i przez 

następne 12 miesięcy od tego dnia.> 

§ 16. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem, jest 

obowiązana do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń. 

§ 17. W wypadku ustalenia, że osoba, której udzielono pomocy, wykorzystała ją niezgodnie z 

przeznaczeniem, podmiot, który udzielił pomocy, jest obowiązany do wezwania tej osoby 

do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń w terminie 30 dni od dnia wezwania jej 

do zwrotu. 

§ 18. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem i pomimo 

wezwania nie zwróciła jej równowartości, traci prawo do dalszej pomocy, chyba że 

zachodzą wyjątkowe okoliczności uzasadniające udzielenie jej takiej pomocy. 

§ 19. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

[1)   tryb udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich 

rodzin,] 

<1) tryb udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom 

oraz członkom ich rodzin,> 

2)   tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów 

karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, 

3)   warunki i tryb udzielania dotacji z Funduszu podmiotom, w tym w szczególności 

tryb przeprowadzania konkursu ofert, kryteria oceny oferty i tryb zawierania umów 

na realizację powierzonych zadań, 

4)   szczegółowe zadania, na które przeznaczane są środki Funduszu, 

5)   sposób wykorzystywania i rozliczania środków Funduszu, w tym wzór i terminy 

składania przez podmioty kwartalnych informacji, 

6)   szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu 

- uwzględniając potrzebę prowadzenia odrębnej gospodarki finansowej w zakresie 

realizacji zadań dotyczących pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz 

pomocy postpenitencjarnej, a także potrzebę skutecznego i racjonalnego 

wykorzystania środków Funduszu oraz osiągnięcia celów, dla których Fundusz 

został utworzony. 
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Art. 168a. 

§ 1. Na wniosek pokrzywdzonego, odpowiednio, sędzia penitencjarny lub dyrektor zakładu 

karnego niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonego, jego przedstawiciela ustawowego lub 

osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, o zwolnieniu skazanego z zakładu 

karnego po odbyciu kary, o ucieczce skazanego z zakładu karnego, a także o wydaniu 

decyzji o udzieleniu skazanemu: 

1)   przepustki, o której mowa w art. 91 pkt 7 i art. 92 pkt 9, 

2)   czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru lub bez konwoju 

funkcjonariusza Służby Więziennej albo asysty innej osoby godnej zaufania, o którym 

mowa w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8, art. 141a § 1, art. 165 § 2 oraz art. 234 § 2, 

3)   przerwy w wykonaniu kary, 

4)   warunkowego zwolnienia. 

§ 2. O prawie do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, poucza pokrzywdzonego sąd, 

kierując orzeczenie do wykonania. 

§ 3. W wypadku zwolnienia z zakładu karnego po odbyciu kary skazanego z zaburzeniami 

preferencji seksualnych odbywającego karę pozbawienia wolności za przestępstwo 

określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z tymi zaburzeniami, a 

także w wypadku ucieczki takiego skazanego z zakładu karnego lub wydania decyzji, o 

których mowa w § 1, odpowiednio sędzia penitencjarny lub dyrektor niezwłocznie 

zawiadamia o tym jednostkę Policji, właściwą dla miejsca stałego pobytu skazanego. 

§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio do skazanego za przestępstwo popełnione w 

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz 

skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności orzeczoną za przestępstwo umyślne 

w wymiarze nie niższym niż 3 lata. 

§ 5. Jeżeli wobec skazanego wykonuje się kolejno kilka kar pozbawienia wolności, 

zawiadomienia, o których mowa w § 1-4, wysyła się przez cały okres trwania pozbawienia 

wolności. 

<§ 6. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o którym mowa w § 1, przekazuje 

się również świadkowi.> 

 

[Art. 180. 

W razie orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania 

określonego zawodu, sąd przesyła odpis wyroku właściwemu organowi administracji 

rządowej lub samorządu terytorialnego oraz pracodawcy albo instytucji, w której skazany 

zajmuje objęte zakazem stanowisko lub wykonuje objęty zakazem zawód. Jeżeli skazany 

zajmuje stanowisko kierownicze lub inne odpowiedzialne stanowisko, sąd przesyła odpis 

wyroku również właściwej jednostce nadrzędnej.] 

 

<Art. 180. 

W razie orzeczenia zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania 

określonego zawodu, sąd przesyła odpis wyroku właściwemu organowi administracji 
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rządowej lub samorządu terytorialnego oraz pracodawcy albo instytucji, w której 

skazany zajmuje objęte zakazem stanowisko lub wykonuje objęty zakazem zawód. Jeżeli 

skazany zajmuje stanowisko kierownicze lub inne odpowiedzialne stanowisko, sąd 

przesyła odpis wyroku również właściwej jednostce nadrzędnej. W odpisie wyroku nie 

ujawnia się danych pokrzywdzonego.> 

 

 

 

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. - KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O 

WYKROCZENIA (Dz.U. z 2013 poz. 395) 

 

Art. 37. 

§ 1. Protokół sporządza się z każdej czynności mającej istotne znaczenie dla sprawy, a w 

szczególności z rozprawy i posiedzenia, a także z dokonanych poza rozprawą czynności 

dowodowych, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

§ 2. Z rozprawy sporządza się: 

1)   protokół utrwalający przebieg rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk oraz 

2)   protokół pisemny. 

§ 3. O utrwalaniu przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz 

i dźwięk należy uprzedzić osoby uczestniczące w rozprawie. 

§ 4. Protokół, o którym mowa w § 2 pkt 1, podpisuje protokolant podpisem elektronicznym 

gwarantującym identyfikację osoby protokolanta oraz rozpoznawalność jakiejkolwiek 

późniejszej zmiany protokołu. Protokół ten nie podlega sprostowaniu. 

§ 5. Protokół pisemny, o którym mowa w § 2 pkt 2, jest jednobrzmiący z zapisem tekstowym 

i jest sporządzany przy użyciu systemu teleinformatycznego służącego do utrwalania 

przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk oraz 

powinien zawierać: 

1)   oznaczenie rozpoznawanej sprawy, sądu, czasu i miejsca rozprawy oraz - w zakresie 

niezbędnym ze względu na cele postępowania lub określonym przez przepisy szczególne - 

osób w niej uczestniczących; 

2)   wzmiankę co do jawności rozprawy i trybu postępowania; 

3)   wydane na rozprawie postanowienia i zarządzenia, a jeżeli postanowienie lub zarządzenie 

sporządzono osobno - wzmiankę o jego wydaniu; 

4)   wniesione ustnie na rozprawie zażalenia; 

5)   wzmiankę o złożeniu lub cofnięciu żądania ścigania wykroczenia, o odstąpieniu 

oskarżyciela od oskarżenia, o wstąpieniu prokuratora do postępowania, o złożeniu przez 

obwinionego wniosku o skazanie go w określony sposób bez przeprowadzania 

postępowania dowodowego, o prowadzeniu sprawy w trybie przyspieszonym i 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. 
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§ 6. Jeżeli jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego orzekania w sprawie, prezes sądu 

może zarządzić sporządzenie przekładu odpowiedniej części protokołu, o którym mowa w 

§ 2 pkt 1. Przekład stanowi załącznik do protokołu. Przepis § 10 stosuje się odpowiednio. 

§ 7. Jeżeli ze względów technicznych utrwalenie przebiegu rozprawy za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk nie jest możliwe, sporządza się wyłącznie 

protokół pisemny. 

§ 8. Protokół rozprawy sporządza pracownik sekretariatu albo inna osoba upoważniona przez 

prezesa sądu. 

§ 9. Przebieg także innych niż rozprawa czynności protokołowanych może być ponadto 

utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, o czym należy 

uprzedzić osoby uczestniczące w czynności. Zapis taki i jego przekład, jeżeli został 

sporządzony, są załącznikami do protokołu. 

§ 10. Strony i osoby mające w tym interes prawny mogą złożyć wniosek o sprostowanie 

protokołu pisemnego rozprawy lub posiedzenia, wskazując na nieścisłości lub 

opuszczenia. W przedmiocie sprostowania protokołu rozstrzyga, po wysłuchaniu 

protokolanta, sędzia, który prowadził czynność. 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. 

§ 11. Do protokołu pisemnego stosuje się odpowiednio przepisy art. 144 § 2 i 3, art. 146, art. 

149 § 1, art. 150, art. 151, art. 153 § 3 i 4, art. 154 oraz art. 155 Kodeksu postępowania 

karnego, a w przypadku: 

1)   protokołu pisemnego innego niż ten, o którym mowa w § 2 pkt 2, stosuje się odpowiednio 

także przepisy art. 145, art. 148 i art. 149 § 2 Kodeksu postępowania karnego; 

2)   protokołu z posiedzenia lub z dokonanych poza rozprawą czynności dowodowych stosuje 

się odpowiednio także przepis art. 147 § 3 i przepisy wydane na podstawie art. 147 § 5 

Kodeksu postępowania karnego. 

§ 12. Czynności, z których nie sporządza się protokołu, a także inne zdarzenia, które mają 

znaczenie dla postępowania, utrwala się w aktach w formie notatki urzędowej podpisanej 

przez osobę, która dokonała tych czynności. 

 

Art. 41. 

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

177, 178, 182, 183, 185-190, 191 § 1 i 2 oraz art. 192 Kodeksu postępowania karnego. 

§ 2. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"tajne" lub "ściśle tajne" mogą być przesłuchane co do okoliczności, na które rozciąga się 

ten obowiązek, tylko po zwolnieniu tych osób od obowiązku zachowania tajemnicy przez 

uprawniony organ przełożony. 

§ 3. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"zastrzeżone" lub "poufne" lub tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji 

mogą odmówić zeznań co do okoliczności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że 
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sąd zwolni te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli ustawy szczególne nie 

stanowią inaczej. Na postanowienie sądu służy zażalenie. 

§ 4. Sąd nie może zwolnić jednak od obowiązku zachowania: 

1)   tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu adwokata, radcy prawnego, lekarza 

lub dziennikarza; 

2)   tajemnicy statystycznej. 

§ 5. W wypadkach wskazanych w § 2 i 3 sąd przesłuchuje taką osobę na rozprawie z 

wyłączeniem jawności. Przepisy wydane na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania 

karnego stosuje się odpowiednio. 

 

 

 

 

U S T A W A z dnia 5 sierpnia 2010 r. O OCHRONIE INFORMACJI NIEJAWNYCH (Dz. 

U. Nr 182, poz. 1228)  

 

Art. 5. 

1. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę "ściśle tajne", jeżeli ich nieuprawnione 

ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, 

że: 

  1)   zagrozi niepodległości, suwerenności lub integralności terytorialnej Rzeczypospolitej 

Polskiej; 

  2)   zagrozi bezpieczeństwu wewnętrznemu lub porządkowi konstytucyjnemu 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

  3)   zagrozi sojuszom lub pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej Polskiej; 

  4)   osłabi gotowość obronną Rzeczypospolitej Polskiej; 

  5)   doprowadzi lub może doprowadzić do identyfikacji funkcjonariuszy, żołnierzy lub 

pracowników służb odpowiedzialnych za realizację zadań wywiadu lub kontrwywiadu, 

którzy wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, jeżeli zagrozi to bezpieczeństwu 

wykonywanych czynności lub może doprowadzić do identyfikacji osób udzielających 

im pomocy w tym zakresie; 

  6)   zagrozi lub może zagrozić życiu lub zdrowiu funkcjonariuszy, żołnierzy lub 

pracowników, którzy wykonują czynności operacyjno-rozpoznawcze, lub osób 

udzielających im pomocy w tym zakresie; 

  [7)   zagrozi lub może zagrozić życiu lub zdrowiu świadków koronnych lub osób dla nich 

najbliższych albo świadków, o których mowa w art. 184 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 

r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.), lub osób dla 

nich najbliższych.] 

<7) zagrozi lub może zagrozić życiu lub zdrowiu świadków koronnych lub osób dla 

nich najbliższych, osób, którym udzielono środków ochrony i pomocy 

przewidzianych w ustawie z dnia 10 października 2014 r. o ochronie i pomocy dla 

pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. poz. ...), albo świadków, o których mowa w art. 
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184 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, lub osób dla 

nich najbliższych.> 

2. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę "tajne", jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie 

spowoduje poważną szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że: 

  1)   uniemożliwi realizację zadań związanych z ochroną suwerenności lub porządku 

konstytucyjnego Rzeczypospolitej Polskiej; 

  2)   pogorszy stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami lub organizacjami 

międzynarodowymi; 

  3)   zakłóci przygotowania obronne państwa lub funkcjonowanie Sił Zbrojnych 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

  4)   utrudni wykonywanie czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa państwa lub ścigania sprawców zbrodni przez służby lub 

instytucje do tego uprawnione; 

  5)   w istotny sposób zakłóci funkcjonowanie organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości; 

  6)   przyniesie stratę znacznych rozmiarów w interesach ekonomicznych Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

3. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę "poufne", jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie 

spowoduje szkodę dla Rzeczypospolitej Polskiej przez to, że: 

  1)   utrudni prowadzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej; 

  2)   utrudni realizację przedsięwzięć obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność bojową 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej; 

  3)   zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli; 

  4)   utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę 

bezpieczeństwa lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej; 

  5)   utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę 

porządku publicznego, bezpieczeństwa obywateli lub ściganie sprawców przestępstw i 

przestępstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwości; 

  6)   zagrozi stabilności systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej; 

  7)   wpłynie niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej. 

4. Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę "zastrzeżone", jeżeli nie nadano im wyższej 

klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na 

wykonywanie przez organy władzy publicznej lub inne jednostki organizacyjne zadań w 

zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, 

przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru sprawiedliwości albo interesów 

ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej. 

5. Informacje niejawne przekazane przez organizacje międzynarodowe lub inne państwa na 

podstawie umów międzynarodowych oznacza się polskim odpowiednikiem posiadanej 

klauzuli tajności. 
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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: 

(w art. 1 pkt 1-15 pominięto) 

[16)  art. 61 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 61. § 1. W razie śmierci oskarżyciela prywatnego postępowanie zawiesza się, a osoby 

najbliższe mogą wstąpić w prawa zmarłego. Postanowienie o zawieszeniu 

postępowania może wydać także referendarz sądowy. 

§ 2. Jeżeli w terminie zawitym 3 miesięcy od dnia śmierci oskarżyciela prywatnego 

osoba uprawniona nie wstąpi w prawa zmarłego, sąd lub referendarz sądowy 

umarza postępowanie.";] 

<16) art. 61 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 61. § 1. W razie śmierci oskarżyciela prywatnego postępowanie zawiesza się, a 

osoby najbliższe lub osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego mogą 

wstąpić w jego prawa. Postanowienie o zawieszeniu postępowania może 

wydać także referendarz sądowy. 

§ 2. Jeżeli w terminie zawitym 3 miesięcy od dnia śmierci oskarżyciela 

prywatnego osoba uprawniona nie wstąpi w prawa zmarłego, sąd lub 

referendarz sądowy umarza postępowanie.”;> 

(w art. 1 pkt 17-114 pominięto) 

115)  art. 349 i art. 350 otrzymują brzmienie: 

"Art. 349. § 1. Jeżeli przewidywany zakres postępowania dowodowego uzasadnia 

przypuszczenie, że w sprawie niezbędne będzie wyznaczenie co najmniej 

5 terminów rozprawy, prezes sądu niezwłocznie wyznacza sędziego albo 

członków składu orzekającego oraz kieruje sprawę na posiedzenie. 

§ 2. Czynności, o których mowa w § 1, prezes sądu może dokonać także 

wówczas, jeżeli ze względu na zawiłość sprawy lub z innych ważnych 

powodów uzna, że może to przyczynić się do usprawnienia 

postępowania, a zwłaszcza należytego planowania i organizacji rozprawy 

głównej. 

§ 3. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 30 dni od daty jego 

wyznaczenia. 

§ 4. Oskarżyciel publiczny, obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział 

w posiedzeniu. Prezes sądu może uznać ich udział w posiedzeniu za 

obowiązkowy. Prezes sądu może także zawiadomić o posiedzeniu 

pozostałe strony, jeżeli uzna, że przyczyni się to do usprawnienia 

postępowania. 
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§ 5. Wyznaczając posiedzenie, prezes sądu wzywa oskarżyciela publicznego, 

pełnomocników i obrońców do przedstawienia pisemnego stanowiska 

dotyczącego planowania przebiegu rozprawy głównej oraz jej 

organizacji, w tym dowodów, które powinny być przeprowadzone jako 

pierwsze na tych rozprawach, w terminie 7 dni od doręczenia wezwania. 

§ 6. Stanowisko w przedmiocie planowania i organizacji rozprawy głównej 

obejmuje wnioski dowodowe oraz informacje i oświadczenia, w 

szczególności o proponowanych terminach rozpraw i ich przedmiocie, 

terminach usprawiedliwionej nieobecności uczestników procesu, a także 

oświadczenia wskazujące na potrzebę wezwania na rozprawę główną 

biegłych, kuratora sądowego, sprawdzenia danych o karalności 

oskarżonego oraz inne oświadczenia dotyczące okoliczności istotnych 

dla sprawnego przeprowadzenia dalszego postępowania. 

§ 7. Na posiedzeniu przewodniczący składu orzekającego, biorąc pod uwagę 

stanowiska w przedmiocie planowania i organizacji rozprawy głównej 

przedstawione przez strony, pełnomocników i obrońców, rozstrzyga w 

przedmiocie wniosków dowodowych i kolejności ich przeprowadzenia, 

przebiegu i organizacji rozprawy głównej oraz wyznacza jej terminy, a 

także podejmuje inne niezbędne rozstrzygnięcia. [Przepisy art. 350 § 2 i 

3 stosuje się odpowiednio.] <Przepisy art. 350 § 2–4 stosuje się 

odpowiednio.> 

§ 8. Ogłoszenie zarządzenia o wyznaczeniu terminów rozprawy ma skutek 

równoznaczny z wezwaniem obecnych uczestników postępowania do 

udziału w rozprawie albo zawiadomieniem o jej terminach. 

Art. 350. § 1. W sprawach, w których nie wyznaczono posiedzenia, o którym mowa w 

art. 349, prezes sądu wydaje pisemne zarządzenie wskazujące sędziego albo 

członków składu orzekającego. 

§ 2. Przewodniczący składu orzekającego wydaje pisemne zarządzenie o 

wyznaczeniu rozprawy głównej, w którym wskazuje: 

1)   dzień, godzinę i salę rozpraw, 

2)   strony i inne osoby, które należy wezwać na rozprawę lub 

zawiadomić o jej terminie, 

3)   inne czynności konieczne do przygotowania rozprawy. 

§ 3. Co do oskarżonego pozbawionego wolności należy wydać zarządzenie o 

doprowadzeniu go na rozprawę w celu udziału w czynnościach, o 

których mowa w art. 374 § 1a, a także jeśli złożył on wniosek, o którym 

mowa w art. 353 § 3, albo gdy jego obecność na rozprawie została 

uznana za obowiązkową."; 

<§ 4. O terminie i miejscu rozprawy głównej zawiadamia się 

pokrzywdzonego.> 

(w art. 1 pkt 116-215 pominięto) 
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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. 1-12 pominięto) 

13)  w art. 41 § 1 otrzymuje brzmienie: 

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

art. 177, art. 178, art. 178a, art. 182, art. 183, art. 185-190, art. 191 § 1 i 2 oraz art. 

192 Kodeksu postępowania karnego."; 

(pkt. 14-33 pominięto) 

 


