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SPRAWOZDANIE 
 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI  

o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk nr 450) 

 

Marszałek Senatu w dniu 23 września 2013 r. skierował do Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji projekt ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania karnego w celu rozpatrzenia go w pierwszym 
czytaniu. 

Komisje na wspólnych posiedzeniach w dniach 24 października oraz 3 grudnia 
2013 r. rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnioskodawców 
projekt ustawy, wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przyjęcie przez Senat 
jednolitego, załączonego projektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji Zastępca Przewodniczącego Komisji 
 Ustawodawczej Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
 (-) Piotr Zientarski (-) Ryszard Knosala 
 

andrusz
812



projekt 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia  

w sprawie wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 

1997 r., Senat wnosi do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy – 

Kodeks postępowania karnego. 

Jednocześnie upoważnia senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu 

w pracach nad projektem. 

 

 



projekt 

U S T AWA  

z dnia 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.1)) w art. 147: 

1) po § 2a dodaje się § 2b w brzmieniu: 

„§ 2b. Przebieg rozprawy utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk 

albo obraz i dźwięk, chyba że jest to niemożliwe ze względów technicznych.”; 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Jeżeli czynność procesową, inną niż rozprawa, utrwala się za pomocą 

urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, protokół można ograniczyć do zapisu 

najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących w niej udział. Zapis obrazu lub 

dźwięku, a także przekład zapisu dźwięku stają się załącznikami do protokołu.”. 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

                                                
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, 

poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, 
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, 
poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, 
Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, 
Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, 
poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, 
poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, 
poz. 849 i Nr 128, poz. 903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, 
Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, 
poz. 1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, 
Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i Nr 206, 
poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 125, 
poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 273, Nr 112, 
poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 240, poz. 1430, 
1431, 1438 i Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 1447 i 1529 oraz z 2013 r. 
poz. 480, 765, 849, 1247, 1262 i 1282. 



U Z A S A D N I E N I E  

 

Projekt ustawy zawiera uregulowania, które wprowadzają względny obowiązek 

stosowania nowoczesnych technik zapisu przebiegu każdej rozprawy w sprawach karnych, 

w celu usprawnienia postępowania karnego oraz zapewnienia prawa stron do rzetelnego 

procesu. 

W niniejszym projekcie ustawy proponuje się wprowadzenie zmian w ustawie z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.) 

polegającej na dodaniu w art. 147 po § 2a nowego § 2b oraz zmianie ust. 3, które stanowią, że 

przebieg rozprawy utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz 

i dźwięk, chyba że jest to niemożliwe ze względów technicznych, co nie znosi obowiązku 

sporządzania pełnego protokołu pisemnego. 

Propozycja oparta jest na następujących założeniach: 

1) rejestrowanie przebiegu rozprawy w sprawach karnych, w przeciwieństwie do projektu 

zmiany procedury wykroczeniowej, nie będzie stanowiło protokołu elektronicznego, 

lecz jedynie zapis obrazu i dźwięku załączany do akt sprawy; 

2) rejestrowanie przebiegu rozprawy ma mieć postać względnie obligatoryjną, 

tzn. wyłączenie tego obowiązku będzie uwarunkowane wyłącznie względami 

technicznymi, które mogą mieć miejsce w sytuacji braku odpowiedniego sprzętu lub 

awarii systemu; 

3) nie będzie możliwości ograniczania treści protokołu do najistotniejszych oświadczeń 

osób biorących udział w rozprawie ani zrezygnowania z pełnego pisemnego zapisu 

przebiegu rozprawy (art. 147 § 3 k.p.k.). 

Projektowane rozwiązanie ma w swym zamyśle stanowić etap przejściowy pomiędzy 

protokołowaniem w tradycyjny sposób, a wprowadzeniem protokołu elektronicznego na 

rozprawach w sprawach karnych.  

Chodzi przede wszystkim o oswojenie się sędziów i uczestników postępowań z faktem 

rejestrowania całości rozprawy przez urządzenie. Wprowadzenie protokołu elektronicznego 

na tym etapie należy uznać – ze względu na specyfikę procesu karnego – za zbyt radykalne, 

gdyż prowadzące do skomplikowania oraz wydłużenia i tak już długo trwających 

postępowań. 
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Zdaniem wnioskodawców, w dalszej perspektywie, celowe będzie włączenie 

postępowania karnego do systemu protokołu elektronicznego po wdrożeniu systemu 

informatyzacji postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inne organy 

(prokuraturę, Policję i in.). 

Przyjęcie koncepcji opartej na powyżej wskazanych trzech założeniach cechuje się tą 

podstawową zaletą, że zapewni w każdej sprawie istnienie pełnego pisemnego zapisu 

przebiegu rozprawy oraz pełnego zapisu obrazu i dźwięku (art. 147 § 3 k.p.k.). 

Zapis ten byłby zawsze dostępny dla sądu i stron niezwłocznie po zakończeniu 

rozprawy. Sprawy karne mają tę specyfikę (co różni je dość znacznie od spraw cywilnych), że 

drobiazgowe ustalenia faktyczne dokonywane są na podstawie zeznań świadków i stąd 

w zasadzie w każdej sprawie konieczne jest sporządzenie pełnego protokołu będącego 

zapisem przebiegu rozprawy. 

Zapis ten potrzebny jest zarówno sądowi, stronom, jak i sądowi odwoławczemu dla 

dokonania kontroli instancyjnej orzeczenia. Szczególnie w sądach okręgowych 

rozpoznających sprawy w pierwszej instancji rozprawy trwają wiele godzin dziennie i nie 

sposób sobie zatem wręcz wyobrazić procedowania przed sądem apelacyjnym 

z koniecznością uprzedniego odsłuchania wielu godzin zapisu dźwiękowego. Niewiele 

pomógłby tu system znacznikowy, ułatwiający dotarcie do zapisu przesłuchania 

interesującego świadka, skoro często przesłuchanie jednej osoby trwa godzinę czy nawet 

dłużej.  

Wydaje się zatem, że wprowadzenie rozwiązania przejściowego z jednej strony nie 

zmieniłoby charakteru pracy na rozprawie i zapewniłoby stworzenie niezbędnego pisemnego 

zapisu jej przebiegu, z drugiej zaś charakteryzowałoby się następującymi pożądanymi 

funkcjami: 

1) kontrolną – w stosunku do prawidłowości zapisu w protokole pisemnym, 

2) porządkową – rejestrującą ewentualne wszelkie nieprawidłowe zachowania uczestników 

i sądu, co wpływa na poprawę poziomu kultury pracy na rozprawie. 

Należy też zauważyć, że nie można aktualnie powiązać technicznie wprost zapisu 

dźwięku z protokołem pisemnym sporządzanym na komputerze, gdyż zgodnie z k.p.k. (i na 

tym oparta jest jednocześnie nowelizacja k.p.s.w. o wprowadzeniu protokołu 

elektronicznego) protokołem z rozprawy jest protokół pisemny, który może być sporządzony 

w każdej formie (również pismem ręcznym lub maszynowym). 
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Reasumując, proponowane rozwiązanie wydaje się być wyważone, w wyniku jego 

ewentualnego wprowadzenia nie wydłużyłby się czas trwania postępowań, podniósłby się 

natomiast poziom dokumentowania przebiegu rozprawy, a jednocześnie we właściwy, 

ewolucyjny sposób zostałby przygotowany grunt na wprowadzenie w przyszłości pełnego 

protokołu elektronicznego w sprawach karnych. 

 

Przygotowanie systemu nagrywania w postępowaniu karnym jest prowadzone w ramach 

obecnie realizowanego projektu. Kontynuowanie tego projektu będzie wieloetapowe, 

co pozwoli na skorelowanie prac związanych z wdrożeniem systemu protokołu 

elektronicznego w postępowaniu cywilnym, w tym również poprzez użytkowanie tej samej 

architektury i zasobów systemu. 

Część sal sądowych używanych do postępowań karnych jest już przygotowana 

do nagrywania rozpraw lub planowane jest ich doposażenie w system do nagrywania 

w najbliższych latach. Dotyczy to w szczególności sal wykorzystywanych zarówno 

do postępowań cywilnych oraz wykroczeniowych i karnych. 

Wdrożenie systemu w postępowaniu karnym będzie skutkowało koniecznością 

doposażenia w sprzęt do protokołowania około 1 tysiąca sal rozpraw, wykorzystywanych 

wyłącznie w postępowaniach karnych. Szacowany budżet takich działań to około 70 mln zł. 

Realizacja tego projektu będzie się odbywać w ramach przyznanych limitów 

budżetowych bez konieczności zwiększania obciążeń budżetowych. Budżet projektu zostanie 

sfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. 

 

W trakcie prac nad projektem wystąpiono o opinię do: 

1) Ministra Sprawiedliwości; 

2) Sądu Najwyższego; 

3) Rzecznika Praw Obywatelskich; 

4) Prokuratora Generalnego; 

5) Krajowej Rady Sądownictwa; 

6) Krajowej Rady Prokuratury oraz 

7) Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego. 
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Swoje opinie przedstawili: 

1) Minister Sprawiedliwości, który uznał nowelizację Kodeksu postępowania karnego za 

celową i wskazaną; 

2) Sąd Najwyższy, który w swej opinii wskazał na istniejącą de lege lata możliwość 

fakultatywnego rejestrowania przebiegu rozprawy za pomocą urządzeń rejestrujących 

obraz lub dźwięk oraz podkreślił, że oczekiwanym rozwiązaniem byłoby przygotowanie 

kompleksowej nowelizacji obejmującej postępowanie karne i wykroczeniowe; 

3) Rzecznik Praw Obywatelskich, który odniósł się do projektu ustawy z aprobatą; 

4) Prokurator Generalny, który wyraził wobec projektu opinię pozytywną; 

5) Krajowa Rada Sądownictwa, w opinii swej zawarła opinię negatywną, uzasadniając 

swoje stanowisko stwierdzeniem, że wdrożenie nowelizacji będzie skutkowało 

pogorszeniem sprawności postępowań, wynikającym z obowiązku sporządzania 

całościowego przekładu zapisu dźwięku; 

6) Krajowa Rada Prokuratury (w opinii nie zgłosiła uwag). 

 

Komisja Kodyfikacyjna Prawa Karnego, nie przedstawiła opinii informując, że jako 

organ działający przy Ministrze Sprawiedliwości nie może wydawać opinii na potrzeby 

Senatu. 

 

Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


