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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 11 marca 2016 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 104) 

 

 

U S T A W A   z dnia 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, której nie udowodniono winy, nie poniosła tej odpowiedzialności,] 

<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)  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. 

 

Art. 5. 

§ 1.  Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i 

stwierdzona prawomocnym wyrokiem. 

[§ 2.  Wątpliwości, których nie usunięto w postępowaniu dowodowym, rozstrzyga się na 

korzyść oskarżonego.] 

<§ 2. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.> 
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[Art. 23b. 

§ 1. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w art. 59a Kodeksu karnego, w przedmiocie 

tego wniosku rozstrzyga prokurator, a gdy złożono go po wniesieniu aktu oskarżenia - 

sąd. 

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wniosku, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.] 

 

Art. 30. 

§ 1. Na posiedzeniu sąd orzeka jednoosobowo, chyba że ustawa stanowi inaczej albo ze 

względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę prezes sądu zarządzi jej rozpoznanie 

w składzie trzech sędziów. 

[§ 2. Sąd odwoławczy na posiedzeniu orzeka jednoosobowo, a w składzie trzech sędziów 

wówczas, gdy zaskarżone orzeczenie wydano w składzie innym niż jednoosobowy, chyba 

że ustawa stanowi inaczej.] 

<§ 2. Sąd odwoławczy na posiedzeniu orzeka jednoosobowo, a w składzie trzech sędziów 

wówczas, gdy zaskarżone orzeczenie wydano w składzie innym niż jednoosobowy 

albo ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej wagę prezes sądu zarządzi jej 

rozpoznanie w składzie trzech sędziów, chyba że ustawa stanowi inaczej.> 

 

Art. 40. 

§ 1. Sędzia jest z mocy prawa wyłączony od udziału w sprawie, jeżeli: 

1) sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio, 

2) jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego albo ich obrońcy, pełnomocnika lub 

przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych 

osób, 

3) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia 

pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób wymienionych w pkt 2 albo jest związany z jedną 

z tych osób węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli, 

4) był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był 

przesłuchany w charakterze świadka lub występował jako biegły, 

5) brał udział w sprawie jako prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel 

ustawowy strony, albo prowadził postępowanie przygotowawcze, 

6)  brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone zarządzenie, 

7)  brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone, 
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8)  (uchylony), 

9) brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw, 

10)  prowadził mediację. 

§ 2. Powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, wspólnego 

pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli. 

§ 3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie lub 

zaskarżonego w trybie kasacji, nie może orzekać co do tego wniosku lub tej kasacji. 

 

<Art. 40a. 

§ 1. Sędzia wyznaczony z naruszeniem sposobu wskazanego w art. 351 ulega wyłączeniu 

na zgłoszony przed rozpoczęciem przewodu sądowego wniosek strony. Wniosek 

zgłoszony po rozpoczęciu przewodu sądowego pozostawia się bez rozpoznania. 

§ 2. Przed rozpoczęciem przewodu sądowego należy pouczyć obecne na rozprawie 

strony o możliwości złożenia wniosku, o którym mowa w § 1.> 

 

Art. 41. 

§ 1. Sędzia ulega wyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać 

uzasadnioną wątpliwość co do jego bezstronności w danej sprawie. 

§ 2. Wniosek o wyłączenie sędziego, zgłoszony na podstawie § 1 po rozpoczęciu przewodu 

sądowego, pozostawia się bez rozpoznania, chyba że przyczyna wyłączenia powstała lub 

stała się stronie wiadoma dopiero po rozpoczęciu przewodu. 

 

<Art. 41a. 

Wniosek o wyłączenie sędziego oparty na tych samych podstawach faktycznych co 

wniosek wcześniej rozpoznany pozostawia się bez rozpoznania; przepisu art. 42 § 3 nie 

stosuje się.> 

Art. 42. 

§ 1. Wyłączenie następuje na żądanie sędziego, z urzędu albo na wniosek strony. 

§ 2. Jeżeli sędzia uznaje, że zachodzi przyczyna wyłączająca go z mocy art. 40, wyłącza się, 

składając oświadczenie na piśmie do akt, a na jego miejsce wstępuje inny sędzia. 

[§ 3. Sędzia, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie art. 41, może złożyć 

do akt stosowne oświadczenie na piśmie i powstrzymuje się od udziału w sprawie; jest 

jednak obowiązany przedsięwziąć czynności nie cierpiące zwłoki.] 
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<§ 3. Sędzia, co do którego zgłoszono wniosek o wyłączenie na podstawie art. 41, może 

złożyć do akt stosowne oświadczenie na piśmie. Wniosek rozpoznaje się niezwłocznie. 

Z chwilą wyłączenia sędziego czynności procesowe dokonane z jego udziałem po 

złożeniu wniosku stają się bezskuteczne.> 

§ 4. Poza wypadkiem określonym w § 2 o wyłączeniu orzeka sąd, przed którym toczy się 

postępowanie; w składzie orzekającym w kwestii wyłączenia nie może brać udziału 

sędzia, którego dotyczy wyłączenie. W razie niemożności utworzenia takiego składu sądu, 

w kwestii wyłączenia orzeka sąd wyższego rzędu. 

 

[Art. 46. 

W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego udział prokuratora w 

rozprawie jest obowiązkowy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.] 

<Art. 46. 

§ 1. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego udział oskarżyciela 

publicznego w rozprawie jest obowiązkowy, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. 

§ 2. Jeżeli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia, 

niestawiennictwo oskarżyciela publicznego na rozprawie nie tamuje jej toku. 

Przewodniczący lub sąd mogą uznać obecność oskarżyciela publicznego za 

obowiązkową.> 

Art. 47. 

[§ 1. Przepisy art. 40 § 1 pkt 1-4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41 i 42 stosuje się odpowiednio do 

prokuratora, innych osób prowadzących postępowanie przygotowawcze oraz innych 

oskarżycieli publicznych.] 

<§ 1. Przepisy art. 40 § 1 pkt 1–4, 6 i 10, § 2 oraz art. 41, art. 41a i art. 42 stosuje się 

odpowiednio do prokuratora, innych osób prowadzących postępowanie 

przygotowawcze oraz innych oskarżycieli publicznych.> 

§ 2. Osoby wymienione w § 1 ulegają również wyłączeniu, jeżeli brały udział w sprawie jako 

obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel społeczny albo przedstawiciel ustawowy strony. 

 

[Art. 50. 

W postępowaniu sądowym z uprawnień pokrzywdzonego określonych w art. 53 i 62 nie może 

korzystać osoba występująca w tej samej sprawie w charakterze oskarżonego, z wyjątkiem 

przewidzianym w art. 497 i 498 § 3.] 
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<Art. 50. 

W postępowaniu sądowym z uprawnień pokrzywdzonego określonych w art. 53 nie 

może korzystać osoba występująca w tej samej sprawie w charakterze oskarżonego, z 

wyjątkiem przewidzianym w art. 497 i art. 498 § 3.> 

 

Art. 55. 

[§ 1.  W razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu 

postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzywdzony może w terminie 

miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do 

sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla prokuratora. 

Przepis art. 488 § 2 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 1. W razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu 

postępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzywdzony może w 

terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt 

oskarżenia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla 

prokuratora. Przepis art. 488 § 2 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 339 § 3 pkt 

3a i art. 396a nie stosuje się.> 

§ 2.  Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego powinien być sporządzony i podpisany 

przez pełnomocnika, z zachowaniem warunków określonych w art. 332 i art. 333 § 1. 

§ 3. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do rozpoczęcia przewodu sądowego na 

rozprawie głównej przyłączyć się do postępowania. 

[§ 4. W sprawie wszczętej na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela 

posiłkowego może brać udział również prokurator.] 

<§ 4. Do sprawy wszczętej na podstawie aktu oskarżenia wniesionego przez oskarżyciela 

posiłkowego może w każdym czasie wstąpić prokurator, stając się oskarżycielem 

publicznym. Postępowanie toczy się wówczas z oskarżenia publicznego, a 

pokrzywdzony, który wniósł akt oskarżenia, korzysta z praw oskarżyciela 

posiłkowego, o którym mowa w art. 54. Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela 

publicznego jest dopuszczalne jedynie za zgodną pokrzywdzonego, który wniósł akt 

oskarżenia.> 
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Art. 71. 

§ 1. Za podejrzanego uważa się osobę, co do której wydano postanowienie o przedstawieniu 

zarzutów albo której bez wydania takiego postanowienia postawiono zarzut w związku z 

przystąpieniem do przesłuchania w charakterze podejrzanego. 

[§ 2. Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a 

także osobę, co do której prokurator złożył wniosek o warunkowe umorzenie 

postępowania.] 

<§ 2. Za oskarżonego uważa się osobę, przeciwko której wniesiono oskarżenie do sądu, a 

także osobę, co do której prokurator złożył wniosek wskazany w art. 335 § 1 lub 

wniosek o warunkowe umorzenie postępowania.> 

§ 3. Jeżeli kodeks niniejszy używa w znaczeniu ogólnym określenia "oskarżony", 

odpowiednie przepisy mają zastosowanie także do podejrzanego. 

 

Art. 75. 

[§ 1.  Oskarżony jest obowiązany zawiadamiać organ prowadzący postępowanie o każdej 

zmianie miejsca swego zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni, w tym także z 

powodu pozbawienia wolności w innej sprawie, a jeżeli pozostaje na wolności, jest 

obowiązany ponadto stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego, o czym 

należy oskarżonego uprzedzić przy pierwszym przesłuchaniu.] 

<§ 1. Oskarżony jest obowiązany zawiadamiać organ prowadzący postępowanie o 

każdej zmianie miejsca swojego zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 

dni, w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej sprawie, jak również o 

każdej zmianie danych umożliwiających kontaktowanie się, wskazanych w art. 213 § 

1, o których wie, że są znane organowi prowadzącemu postępowanie. Oskarżony jest 

obowiązany ponadto stawić się na każde wezwanie w toku postępowania karnego. O 

powyższych obowiązkach należy oskarżonego uprzedzić przy pierwszym 

przesłuchaniu.> 

§ 2.  W razie nie usprawiedliwionego niestawiennictwa oskarżonego można zatrzymać go i 

sprowadzić przymusowo. 

§ 3.  Przepisy art. 246 stosuje się odpowiednio. Zażalenie na postanowienie sądu rozpoznaje 

ten sam sąd w składzie trzech sędziów. 
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Art. 78. 

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

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

uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.] 

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

obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść 

kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.> 

<§ 1a. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli oskarżony żąda wyznaczenia obrońcy z 

urzędu w celu dokonania określonej czynności procesowej.> 

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

podstawie których go wyznaczono. Na postanowienie o cofnięciu wyznaczenia obrońcy 

przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu. 

 

[Art. 80a. 

§ 1. Na wniosek oskarżonego, który nie ma obrońcy z wyboru, prezes sądu, sąd lub 

referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym obrońcę z urzędu, chyba że ma 

zastosowanie art. 79 § 1 lub 2 albo art. 80. W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie 

głównej jest obowiązkowy. 

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

dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego, 

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

jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach. 

§ 4.  Na zarządzenie prezesa sądu o odmowie ponownego wyznaczenia obrońcy przysługuje 

zażalenie do sądu właściwego do rozpoznania sprawy, a na postanowienie sądu o 

odmowie ponownego wyznaczenia obrońcy - zażalenie do innego równorzędnego składu 

tego sądu.] 

Art. 81. 

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

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

sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu.] 

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

oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, prezes lub referendarz sądowy sądu 

właściwego do rozpoznania sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu.> 
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§ 1a.  Na zarządzenie prezesa sądu o odmowie wyznaczenia obrońcy przysługuje zażalenie do 

sądu właściwego do rozpoznania sprawy, a na postanowienie sądu o odmowie 

wyznaczenia obrońcy - zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu. 

§ 1b.  Ponowny wniosek o wyznaczenie obrońcy, oparty na tych samych okolicznościach, 

pozostawia się bez rozpoznania. 

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

sądu właściwego do rozpoznania sprawy może wyznaczyć nowego obrońcę w miejsce 

dotychczasowego. 

Art. 84. 

§ 1. Ustanowienie obrońcy lub wyznaczenie obrońcy z urzędu uprawnia go do działania w 

całym postępowaniu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, jeżeli 

nie zawiera ograniczeń. 

§ 2.  Wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada na niego obowiązek podejmowania czynności 

procesowych do prawomocnego zakończenia postępowania. Jeżeli jednak czynności 

należy dokonać poza siedzibą lub miejscem zamieszkania obrońcy z urzędu, prezes sądu, 

przed którym ma być dokonana czynność, lub referendarz sądowy tego sądu, a w 

postępowaniu przygotowawczym prezes sądu rejonowego miejsca czynności lub 

referendarz sądowy tego sądu, na uzasadniony wniosek dotychczasowego obrońcy może 

wyznaczyć do dokonania tej czynności innego obrońcę spośród miejscowych adwokatów 

lub radców prawnych. 

[§ 3.  Obrońca wyznaczony z urzędu w postępowaniu kasacyjnym lub w postępowaniu o 

wznowienie postępowania powinien sporządzić i podpisać kasację lub wniosek o 

wznowienie postępowania albo poinformować na piśmie sąd, że nie stwierdził podstaw do 

wniesienia kasacji lub wniosku o wznowienie postępowania. Jeżeli kasacja lub wniosek 

zostaną wniesione, obrońca ten jest uprawniony do udziału w toczącym się 

postępowaniu.] 

<§ 3. Obrońca wyznaczony z urzędu w postępowaniu kasacyjnym, w postępowaniu o 

uchylenie wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i 

przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania lub w postępowaniu o 

wznowienie postępowania powinien sporządzić i podpisać kasację, skargę od wyroku 

sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i przekazującego 

sprawę do ponownego rozpoznania lub wniosek o wznowienie postępowania albo 

poinformować na piśmie sąd, że nie stwierdził podstaw do wniesienia kasacji, skargi 
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lub wniosku o wznowienie postępowania. Jeżeli kasacja, skarga lub wniosek zostaną 

wniesione, obrońca ten jest uprawniony do udziału w toczącym się postępowaniu.> 

 

[Art. 87a. 

§ 1.  Na wniosek strony innej niż oskarżony, która nie ma pełnomocnika z wyboru, prezes 

sądu, sąd lub referendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym pełnomocnika z 

urzędu. Przepisy art. 81 § 1a i 1b stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wyznaczenia pełnomocnika w celu dokonania 

określonej czynności procesowej w toku postępowania sądowego. 

§ 3. O uprawnieniu do złożenia wniosku oraz o tym, że w zależności od wyniku procesu strona 

taka może być obciążona kosztami wyznaczenia pełnomocnika z urzędu, należy pouczyć ją 

przy doręczeniu zawiadomienia o terminie rozprawy albo posiedzenia, o którym mowa w 

art. 341 § 1, art. 343 § 5 oraz art. 343a. 

§ 4. Ponowne wyznaczenie pełnomocnika w trybie, o którym mowa w § 1 i 2, dopuszczalne 

jest jedynie w szczególnie uzasadnionych wypadkach.] 

 

Art. 96. 

[§ 1. Strony oraz osoby niebędące stronami, jeżeli ma to znaczenie dla ochrony ich praw lub 

interesów, mają prawo wziąć udział w posiedzeniu wówczas, gdy ustawa tak stanowi, 

chyba że ich udział jest obowiązkowy.] 

<§ 1. Strony oraz osoby niebędące stronami, jeżeli ma to znaczenie dla ochrony ich praw 

lub interesów, mają prawo wziąć udział w posiedzeniu wówczas, gdy ustawa tak 

stanowi, chyba że ich udział jest obowiązkowy. Przepis art. 451 stosuje się 

odpowiednio.> 

§ 2. W pozostałych wypadkach mają one prawo wziąć udział w posiedzeniu, jeżeli się stawią, 

chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Art. 100. 

§ 1. Orzeczenie lub zarządzenie wydane na rozprawie lub posiedzeniu, o którym mowa w art. 

95b § 2, ogłasza się ustnie. 

§ 2. Orzeczenie lub zarządzenie wydane na innym posiedzeniu ogłasza się ustnie, jeżeli bierze 

w nim udział strona. 
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[§ 3. Wyrok doręcza się stronom, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego 

postępowanie wydanego na posiedzeniu także pokrzywdzonemu, chyba że byli obecni przy 

jego ogłoszeniu. 

§ 4. Postanowienie albo zarządzenie, od którego przysługuje środek odwoławczy, doręcza się 

podmiotom uprawnionym do wniesienia tego środka, a postanowienie kończące 

postępowanie jego stronom, chyba że byli obecni przy ogłoszeniu postanowienia albo 

zarządzenia. 

§ 5. O treści innych postanowień i zarządzeń należy strony powiadomić. 

§ 6. Jeżeli ustawa nie zwalnia od równoczesnego sporządzenia uzasadnienia, orzeczenie 

doręcza się lub ogłasza wraz z uzasadnieniem. W wypadku określonym w art. 98 § 2 po 

ogłoszeniu postanowienia podaje się stronie najważniejsze powody rozstrzygnięcia, zaś 

doręczenie postanowienia następuje wraz z uzasadnieniem.] 

<§ 3. Wyrok doręcza się podmiotom uprawnionym do wniesienia środka odwoławczego, 

jeżeli ustawa tak stanowi. 

§ 4. Postanowienie albo zarządzenie wydane poza rozprawą, od którego przysługuje 

środek odwoławczy, doręcza się podmiotom uprawnionym do wniesienia tego 

środka, a postanowienie kończące postępowanie jego stronom, chyba że byli obecni 

przy ogłoszeniu postanowienia albo zarządzenia. Stronom doręcza się również 

postanowienie wraz z uzasadnieniem w wypadku wskazanym w art. 98 § 2. 

§ 5. Strony należy powiadomić o treści innych postanowień i zarządzeń wydanych poza 

rozprawą i posiedzeniem, a także wydanych na posiedzeniu, o którego terminie 

strona nie była zawiadomiona. 

§ 6. Jeżeli ustawa nie zwalnia od równoczesnego sporządzenia uzasadnienia, orzeczenie i 

zarządzenie doręcza się lub ogłasza wraz z uzasadnieniem. W wypadku określonym 

w art. 98 § 2 po ogłoszeniu postanowienia podaje się ustnie najważniejsze powody 

rozstrzygnięcia.> 

§ 7. Jeżeli sprawę rozpoznano z wyłączeniem jawności ze względu na ważny interes państwa, 

zamiast uzasadnienia doręcza się zawiadomienie, że uzasadnienie zostało sporządzone. 

[§ 8. Po ogłoszeniu lub przy doręczeniu orzeczenia należy pouczyć uczestników postępowania 

o przysługującym im prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia lub o tym, 

że orzeczenie nie podlega zaskarżeniu.] 

<§ 8. Po ogłoszeniu lub przy doręczeniu orzeczenia i zarządzenia należy pouczyć 

uczestników postępowania o przysługującym im prawie, terminie i sposobie 
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wniesienia środka zaskarżenia lub o tym, że orzeczenie lub zarządzenie nie podlega 

zaskarżeniu.> 

<§ 9. W razie skazania z zastosowaniem art. 60 § 3 lub 4 Kodeksu karnego lub art. 36 § 

3 Kodeksu karnego skarbowego po ogłoszeniu lub przy doręczeniu wyroku należy 

pouczyć oskarżonego o treści art. 434 § 4 oraz art. 443.> 

 

[Art. 106. 

Przepisy art. 100 § 2, 4-6 stosuje się odpowiednio w postępowaniu przygotowawczym.] 

<Art. 106. 

Przepisy art. 100 § 4–8 stosuje się odpowiednio w postępowaniu przygotowawczym.> 

 

[Art. 116. 

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, strony mogą składać wnioski i inne oświadczenia na piśmie 

albo ustnie do protokołu.] 

<Art. 116. 

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, strony i inni uprawnieni do wzięcia udziału w 

czynności procesowej mogą składać wnioski i inne oświadczenia na piśmie albo ustnie do 

protokołu.> 

Art. 132. 

§ 1. Pismo doręcza się adresatowi osobiście. 

§ 2.  W razie chwilowej nieobecności adresata w jego mieszkaniu pismo doręcza się 

dorosłemu domownikowi. W razie nieobecności domownika pismo doręcza się 

administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli podejmą się oddać pismo 

adresatowi. Przepis art. 133 § 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 3.  Pismo może być także doręczone za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. 

W takim wypadku dowodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych. 

[§ 4.  Przepisów § 2 i 3 oraz art. 133 § 3 nie stosuje się do doręczenia oskarżonemu 

zawiadomienia o terminie pierwszej rozprawy głównej, terminie posiedzenia, o którym 

mowa w art. 341 § 1, art. 343 § 5, art. 343a, art. 420 § 1, oraz doręczenia wyroku 

wydanego na posiedzeniu, o którym mowa w art. 341, art. 343 i art. 343a, oraz wyroku, o 

którym mowa w art. 500 § 1.] 

<§ 4. Przepisów § 2 i 3 oraz art. 133 § 3 nie stosuje się do doręczenia oskarżonemu 

zawiadomienia o pierwszym terminie rozprawy głównej, terminie posiedzenia, o 
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którym mowa w art. 341 § 1, art. 343 § 5, art. 343a i art. 420 § 1, oraz doręczenia 

wyroku, o którym mowa w art. 500 § 1.> 

 

Art. 139. 

§ 1.  Jeżeli strona, nie podając nowego adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie 

przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, w tym także z powodu pozbawienia 

wolności w innej sprawie, pismo wysłane pod tym adresem uważa się za doręczone. 

<§ 1a. Przepis § 1 stosuje się do pokrzywdzonego także wtedy, gdy nie jest stroną.> 

§ 2.  (uchylony). 

§ 3.  Przepis § 1 nie dotyczy pism wysłanych po raz pierwszy po prawomocnym 

uniewinnieniu oskarżonego. 

[Art. 141. 

Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności, 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb doręczania pism sądowych, 

mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, a także właściwej 

realizacji gwarancji procesowych jego uczestników.] 

<Art. 141. 

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności 

określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb doręczania pism organów 

procesowych, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, 

a także właściwej realizacji gwarancji procesowych jego uczestników.> 

 

Art. 143. 

§ 1.  Spisania protokołu wymagają: 

1) przyjęcie ustnego zawiadomienia o przestępstwie, wniosku o ściganie i jego cofnięcie, 

2) przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego i kuratora, 

3) dokonanie oględzin, 

4) dokonanie otwarcia zwłok oraz wyjęcie zwłok z grobu, 

5) przeprowadzenie eksperymentu, konfrontacji oraz okazania, 

6) przeszukanie osoby, miejsca, rzeczy i systemu informatycznego oraz zatrzymanie 

rzeczy i danych informatycznych, 

7) otwarcie korespondencji i przesyłki oraz odtworzenie utrwalonych zapisów, 
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[8)  końcowe zapoznanie się podejrzanego, pokrzywdzonego oraz obrońców i 

pełnomocników z materiałami postępowania przygotowawczego,] 

<8) zaznajomienie podejrzanego z materiałami zebranymi w postępowaniu 

przygotowawczym,> 

9) przyjęcie poręczenia, 

10) przebieg posiedzenia sądu, jeżeli stawią się na nim uprawnione osoby albo ich 

obecność jest obowiązkowa, 

11) przebieg rozprawy. 

§ 2. Z innych czynności spisuje się protokół, jeżeli przepis szczególny tego wymaga albo 

przeprowadzający czynność uzna to za potrzebne. W innych wypadkach można 

ograniczyć się do sporządzenia notatki urzędowej. 

 

Art. 147. 

[§ 1.  Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony ponadto za pomocą 

urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, o czym należy przed 

uruchomieniem urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w czynności.] 

<§ 1. Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony ponadto za pomocą 

urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, o czym należy przed uruchomieniem 

urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w czynności.> 

§ 2.  Przesłuchanie świadka lub biegłego utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego 

obraz i dźwięk, gdy: 

1) zachodzi niebezpieczeństwo, że przesłuchanie tej osoby nie będzie możliwe w 

dalszym postępowaniu, 

2) przesłuchanie następuje w trybie określonym w art. 396. 

§ 2a.  Przesłuchanie pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 185a i art. 185c, oraz świadka, o 

którym mowa w art. 185b, utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i 

dźwięk. 

§ 2b.  Przebieg rozprawy utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i 

dźwięk, chyba że jest to niemożliwe ze względów technicznych. 

§ 2c.  Przebiegu rozprawy w zakresie, w którym wyłączono jej jawność ze względu na obawę 

ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne" lub "ściśle tajne", nie utrwala 

się w sposób określony w § 2b, jeżeli nie ma możliwości zapewnienia właściwej ochrony 

zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku przed nieuprawnionym ujawnieniem. 
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§ 3.  Jeżeli czynność procesową inną niż rozprawa utrwala się za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, protokół można ograniczyć do zapisu 

najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących w niej udział. 

[§ 3a.  Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku stają się załącznikami do protokołu. W wypadku 

ograniczenia protokołu do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących udział 

w czynności sporządza się przekład zapisu dźwięku, który również staje się załącznikiem 

do protokołu. 

§ 4.  Strona, obrońca, pełnomocnik i przedstawiciel ustawowy ma prawo otrzymać odpłatnie 

jedną kopię zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku. Nie dotyczy to przebiegu rozprawy 

odbywającej się z wyłączeniem jawności albo czynności w postępowaniu 

przygotowawczym. Z ważnych przyczyn, uzasadnionych ochroną interesu prywatnego 

osób biorących udział w rozprawie, prezes sądu może nie wyrazić zgody na sporządzenie 

dla stron, obrońców, pełnomocników i przedstawicieli ustawowych kopii zapisu obrazu z 

rozprawy. 

§ 5.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i środków 

technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla celów 

procesowych, sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, sposób i tryb 

udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu 

dźwięku albo obrazu i dźwięku oraz przekazywania im kopii zapisu dźwięku albo obrazu i 

dźwięku, jak również wysokość opłaty za sporządzenie i przekazanie kopii zapisu dźwięku 

albo obrazu i dźwięku, mając na uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia 

utrwalonego dźwięku albo obrazu i dźwięku przed utratą dowodu, jego zniekształceniem 

lub nieuprawnionym ujawnieniem, konieczność niezwłocznego dostępu uczestników 

postępowania do zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku oraz uzyskania kopii zapisu z akt 

sprawy, a także zapewnienia, by wysokość opłaty odpowiadała rzeczywistym kosztom 

sporządzenia i przekazania kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku.] 

<§ 3a. Zapis obrazu lub dźwięku staje się załącznikiem do protokołu. W wypadku 

ograniczenia protokołu do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących 

udział w czynności sporządza się przekład zapisu dźwięku, który również staje się 

załącznikiem do protokołu. 

§ 4. Strona, obrońca, pełnomocnik i przedstawiciel ustawowy ma prawo otrzymać 

odpłatnie jedną kopię zapisu obrazu lub dźwięku. Nie dotyczy to przebiegu rozprawy 

lub innej czynności odbywającej się z wyłączeniem jawności albo czynności 
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w  postępowaniu przygotowawczym. Z ważnych przyczyn, uzasadnionych ochroną 

interesu prywatnego osób biorących udział w rozprawie, prezes sądu może nie 

wyrazić zgody na sporządzenie dla stron, obrońców, pełnomocników 

i przedstawicieli ustawowych kopii zapisu obrazu z rozprawy. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i 

środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów 

procesowych, sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, sposób i 

tryb udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom 

ustawowym zapisu obrazu lub dźwięku oraz przekazywania im kopii zapisu obrazu 

lub dźwięku, jak również wysokość opłaty za sporządzenie i przekazanie kopii zapisu 

obrazu lub dźwięku oraz zakładanie kont w systemie informatycznym w celu 

przekazywania kopii zapisu obrazu lub dźwięku, mając na uwadze konieczność 

właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku przed utratą dowodu, 

jego zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem, konieczność niezwłocznego 

dostępu uczestników postępowania do zapisu obrazu lub dźwięku oraz uzyskania 

kopii zapisu z akt sprawy, a także zapewnienia, aby wysokość opłaty odpowiadała 

rzeczywistym kosztom sporządzenia i przekazania kopii zapisu obrazu lub 

dźwięku.> 

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 
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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 

lub oryginały dokumentów, o których mowa w § 2b, 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. 148a. 

§ 1. W protokole nie zamieszcza się danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca 

pracy pokrzywdzonych i świadków uczestniczących w czynności. Dane te, 

niezamieszczone w protokole, zamieszcza się w załączniku do protokołu, który 

przechowuje się w załączniku adresowym do akt sprawy, do wiadomości organu 

prowadzącego postępowanie. 

§ 2. Przepis § 1 zdanie pierwsze nie dotyczy miejsca pracy świadka będącego 

funkcjonariuszem publicznym, składającego zeznania w związku z pełnioną 

funkcją, chyba że przeprowadzający czynność w postępowaniu przygotowawczym 

albo przewodniczący składu orzekającego przeprowadzającego czynność uzna, iż 

dla dobra postępowania karnego nie powinno ono zostać zamieszczone w protokole. 

§ 3. Jeżeli dane dotyczące miejsca zamieszkania i miejsca pracy pokrzywdzonych i 

świadków zawarte są w dokumentach innych niż protokół, o którym mowa w § 1, 

dokumenty, w całości lub w części, w jakiej zawierają te dane, przechowuje się w 

załączniku adresowym do akt sprawy, do wiadomości organu prowadzącego 

postępowanie. Do akt sprawy załącza się uwierzytelnione kserokopie dokumentów 
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lub ich części, sporządzone w sposób uniemożliwiający zapoznanie się z tymi 

danymi. 

§ 4. Przeprowadzający czynność w postępowaniu przygotowawczym albo 

przewodniczący składu sądu – w odniesieniu do protokołu, o którym mowa w § 1, a 

w odniesieniu do innych dokumentów – organ prowadzący postępowanie 

przygotowawcze albo prezes sądu lub przewodniczący składu sądu, może zarządzić 

o odstąpieniu, w całości lub w części, od stosowania przepisów § 1 lub 3: 

1) jeżeli dane dotyczące miejsca zamieszkania lub miejsca pracy pokrzywdzonego 

lub świadka są oskarżonemu znane, 

2) w odniesieniu do danych dotyczących miejsca zamieszkania lub miejsca pracy 

pokrzywdzonego lub świadka, jeżeli miejsca te stanowią równocześnie miejsce 

prowadzenia działalności gospodarczej przez pokrzywdzonego lub świadka i 

dane te zostały przekazane do publicznej wiadomości do właściwego rejestru 

lub ewidencji, 

3) z powodu oczywistego braku potrzeby ochrony danych dotyczących miejsca 

zamieszkania lub miejsca pracy pokrzywdzonego lub świadka z uwagi na 

charakter sprawy. 

§ 5. Sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze może ujawnić w 

niezbędnym zakresie dane, o których mowa w § 1, lub oryginały dokumentów, o 

których mowa w § 3, jeżeli mają one znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.> 

 

[Art. 152. 

Strony oraz osoby mające w tym interes prawny mogą złożyć wniosek o sprostowanie 

protokołu rozprawy i posiedzenia, wskazując na nieścisłości i opuszczenia. 

 

Art. 153. 

§ 1. Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta może przychylić się do wniosku i wydać 

zarządzenie o sprostowaniu protokołu; w przeciwnym razie w przedmiocie sprostowania 

protokołu orzeka, po wysłuchaniu protokolanta, sąd w składzie, który rozpoznawał sprawę. 

§ 2. Jeżeli nie można utworzyć tego samego składu, postanowienie nie zapada, a poszczególni 

jego członkowie oraz protokolant składają do akt sprawy oświadczenie co do zasadności 

wniosku. 
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§ 3. W razie uwzględnienia wniosku należy w sprostowanym protokole umieścić odpowiednią 

wzmiankę, którą podpisują przewodniczący i protokolant. 

§ 4. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy lub posiedzenia pozostawia się bez 

rozpoznania, jeżeli został złożony po wysłaniu akt sprawy do wyższej instancji. 

Art. 154. 

Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w protokole może nastąpić na 

wniosek lub z urzędu w każdym czasie; przepis art. 153 stosuje się odpowiednio.] 

 

<Art. 152. 

Strony oraz osoby mające w tym interes prawny mogą złożyć wniosek o sprostowanie 

protokołu rozprawy i posiedzenia lub przekładu zapisu dźwięku, wskazując na 

nieścisłości i opuszczenia. 

Art. 153. 

§ 1. Przewodniczący po wysłuchaniu protokolanta lub osoby, która sporządziła przekład 

zapisu dźwięku, oraz po odtworzeniu zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku może 

przychylić się do wniosku i wydać zarządzenie o sprostowaniu protokołu lub 

przekładu zapisu dźwięku; w przeciwnym razie w przedmiocie sprostowania orzeka, 

po wysłuchaniu protokolanta lub osoby, która sporządziła przekład zapisu dźwięku, 

sąd w składzie, który rozpoznawał sprawę. 

§ 2. Jeżeli nie można utworzyć tego samego składu, postanowienie nie zapada, a 

poszczególni jego członkowie oraz protokolant lub osoba, która sporządziła przekład 

zapisu dźwięku, składają do akt sprawy oświadczenie co do zasadności wniosku. 

§ 3. W razie uwzględnienia wniosku należy w sprostowanym protokole i przekładzie 

zapisu dźwięku umieścić odpowiednią wzmiankę, którą podpisują przewodniczący i 

protokolant lub osoba, która sporządziła przekład zapisu dźwięku. 

§ 4. Jeżeli nieścisłość lub opuszczenie w przekładzie zapisu dźwięku wynika z 

niedającego się usunąć zniekształcenia lub braku zapisu dźwięku, stosowną 

wzmiankę należy zamieścić w protokole i przekładzie zapisu dźwięku. 

§ 5. Wniosek o sprostowanie protokołu rozprawy i posiedzenia lub przekładu zapisu 

dźwięku pozostawia się bez rozpoznania, jeżeli został złożony po wysłaniu akt 

sprawy do wyższej instancji. 
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Art. 154. 

Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w protokole lub 

przekładzie zapisu dźwięku może nastąpić na wniosek lub z urzędu w każdym czasie; 

przepisy art. 153 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 156. 

[§ 1.  Stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, obrońcom, pełnomocnikom i 

przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność 

sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione 

również innym osobom.] 

<§ 1. Stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia 

się akta sprawy sądowej oraz daje możność sporządzenia z nich odpisów lub kopii. 

Za zgodą prezesa sądu akta te mogą być udostępnione również innym osobom. 

Informacje o aktach sprawy mogą być udostępnione także za pomocą systemu 

teleinformatycznego, jeżeli względy techniczne nie stoją temu na przeszkodzie.> 

[§ 1a.  Podmiotom wskazanym w § 1 w toku postępowania sądowego udostępnia się na ich 

wniosek akta postępowania przygotowawczego w części, w jakiej nie zostały przekazane 

sądowi, także w celu utrwalenia ich w postaci elektronicznej.] 

§ 2.  Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się odpłatnie kopie dokumentów z akt 

sprawy. Kopie takie wydaje się odpłatnie, na wniosek, również innym stronom, 

pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym. Zarządzenie w przedmiocie wniosku 

może wydać również referendarz sądowy. Od kopii wykonanej samodzielnie nie pobiera 

się opłaty. 

§ 3.  Prezes sądu lub referendarz sądowy może w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić 

wydanie odpłatnie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. 

§ 4.  Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"tajne" lub "ściśle tajne", przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i kopii odbywa się z 

zachowaniem rygorów określonych przez prezesa sądu lub sąd. Uwierzytelnionych 

odpisów i kopii nie wydaje się, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

[§ 5.  Jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub 

ochrony ważnego interesu państwa, w toku postępowania przygotowawczego stronom, 

obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się akta, umożliwia 

sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione odpisy lub kopie; 
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prawo to przysługuje stronom także po zakończeniu postępowania przygotowawczego. W 

przedmiocie udostępnienia akt, sporządzenia odpisów lub kopii lub wydania 

uwierzytelnionych odpisów lub kopii prowadzący postępowanie przygotowawcze wydaje 

zarządzenie. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania przygotowawczego mogą 

być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym osobom. 

§ 5a.  W razie złożenia w toku postępowania przygotowawczego wniosku o zastosowanie albo 

przedłużenie tymczasowego aresztowania podejrzanemu i jego obrońcy udostępnia się 

niezwłocznie akta sprawy w części zawierającej treść dowodów wskazanych we wniosku.] 

<§ 5. Jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania lub 

ochrony ważnego interesu państwa, w toku postępowania przygotowawczego 

stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym udostępnia się 

akta, umożliwia sporządzanie odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie 

uwierzytelnione odpisy lub kopie; prawo to przysługuje stronom także po 

zakończeniu postępowania przygotowawczego. W przedmiocie udostępnienia akt, 

sporządzenia odpisów lub kopii lub wydania uwierzytelnionych odpisów lub kopii 

prowadzący postępowanie przygotowawcze wydaje zarządzenie. W wypadku 

odmowy udostępnienia akt pokrzywdzonemu na jego wniosek należy poinformować 

go o możliwości udostępnienia mu akt w późniejszym terminie. Z chwilą 

powiadomienia podejrzanego lub obrońcy o terminie końcowego zaznajomienia z 

materiałami postępowania przygotowawczego pokrzywdzonemu, jego 

pełnomocnikowi lub przedstawicielowi ustawowemu nie można odmówić 

udostępnienia akt, umożliwienia sporządzania odpisów lub kopii oraz wydania 

odpisów lub kopii. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania 

przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypadkach udostępnione innym 

osobom. Prokurator może udostępnić akta w postaci elektronicznej. 

§ 5a. W razie złożenia w toku postępowania przygotowawczego wniosku o zastosowanie 

albo przedłużenie tymczasowego aresztowania podejrzanemu i jego obrońcy 

udostępnia się niezwłocznie akta sprawy w części zawierającej treść dowodów 

dołączonych do wniosku, z wyłączeniem dowodów z zeznań świadków, o których 

mowa w art. 250 § 2b.> 

§ 6.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za wydanie 

kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, mając na uwadze koszt 

wykonania takich kopii i odpisów. 
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[Art. 156a. 

Dane lub oryginały dokumentów znajdujące się w załączniku adresowym udostępnia się 

wyłącznie organom państwowym oraz organom samorządu terytorialnego na ich żądanie. 

Można je udostępnić także na wniosek innych instytucji lub osób, jeżeli przemawia za tym ich 

ważny interes.] 

<Art. 156a. 

Dane lub oryginały dokumentów znajdujące się w załączniku adresowym udostępnia się 

wyłącznie organom państwowym oraz organom samorządu terytorialnego na ich 

wniosek, jeżeli jest to niezbędne dla wykonywania ustawowych zadań tych organów. 

Można je udostępnić także na wniosek innych instytucji lub osób, jeżeli przemawia za 

tym ich ważny interes.> 

[Art. 167. 

§ 1. W postępowaniu przed sądem, które zostało wszczęte z inicjatywy strony, dowody 

przeprowadzane są przez strony po ich dopuszczeniu przez przewodniczącego lub sąd. W 

razie niestawiennictwa strony, na której wniosek dowód został dopuszczony, a także w 

wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, dowód 

przeprowadza sąd w granicach tezy dowodowej. W wyjątkowych wypadkach, 

uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, sąd może dopuścić i przeprowadzić dowód 

z urzędu. 

§ 2. W innym postępowaniu przed sądem niż wymienione w § 1 oraz w postępowaniu 

przygotowawczym dowody przeprowadzane są przez organ procesowy prowadzący 

postępowanie. Nie wyłącza to prawa do zgłoszenia wniosku dowodowego przez stronę.] 

<Art. 167. 

Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu.> 

 

[Art. 168a. 

Niedopuszczalne jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów 

postępowania karnego za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu 

karnego.] 

<Art. 168a. 

Dowodu nie można uznać za niedopuszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został 

uzyskany z naruszeniem przepisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o 

którym mowa w art. 1 § 1 Kodeksu karnego, chyba że dowód został uzyskany w związku 
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z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: 

zabójstwa, umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia 

wolności.> 

<Art. 168b. 

Jeżeli w wyniku kontroli operacyjnej zarządzonej na wniosek uprawnionego organu na 

podstawie przepisów szczególnych uzyskano dowód popełnienia przez osobę, wobec 

której kontrola operacyjna była stosowana, innego przestępstwa ściganego z urzędu lub 

przestępstwa skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej 

lub przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa skarbowego popełnionego przez 

inną osobę niż objętą zarządzeniem kontroli operacyjnej, prokurator podejmuje decyzję 

w przedmiocie wykorzystania tego dowodu w postępowaniu karnym.> 

 

Art. 171. 

§ 1. Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne wypowiedzenie się w granicach 

określonych celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania 

zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli wypowiedzi. 

[§ 2.  Prawo zadawania pytań mają, oprócz podmiotu przesłuchującego, strony, obrońcy, 

pełnomocnicy, biegli oraz w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi 

okolicznościami, członkowie składu orzekającego. Pytania zadaje się osobie 

przesłuchiwanej bezpośrednio, chyba że sąd lub prokurator zarządzi inaczej.] 

<§ 2. Prawo zadawania pytań mają, oprócz organu przesłuchującego, strony, obrońcy, 

pełnomocnicy oraz biegli. Pytania zadaje się osobie przesłuchiwanej bezpośrednio, 

chyba że organ przesłuchujący zarządzi inaczej.> 

§ 3. Jeżeli osoba przesłuchiwana nie ukończyła 15 lat, czynności z jej udziałem powinny być, 

w miarę możliwości, przeprowadzone w obecności przedstawiciela ustawowego lub 

faktycznego opiekuna, chyba że dobro postępowania stoi temu na przeszkodzie. 

§ 4. Nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie przesłuchiwanej treść odpowiedzi. 

§ 5. Niedopuszczalne jest: 

1) wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu lub groźby 

bezprawnej, 

2) stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych wpływających na 

procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej albo mających na celu kontrolę 

nieświadomych reakcji jej organizmu w związku z przesłuchaniem. 
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§ 6. Organ przesłuchujący uchyla pytania określone w § 4, jak również pytania nieistotne. 

§ 7. Wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia złożone w warunkach wyłączających swobodę 

wypowiedzi lub uzyskane wbrew zakazom wymienionym w § 5 nie mogą stanowić 

dowodu. 

Art. 213. 

[§ 1.  W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego numer Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby 

nieposiadającej numeru PESEL - numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość 

oraz nazwę organu, który wydał dokument, a także wiek oskarżonego, jego stosunki 

rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła dochodu oraz dane o jego 

karalności, a w miarę możliwości również Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP). 

§ 1a.  W postępowaniu należy także uzyskać informację z systemu teleinformatycznego 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych, dotyczące stosunków majątkowych i 

źródeł dochodu oskarżonego, w tym prowadzonych i zakończonych postępowań 

podatkowych, na podstawie aktualnych danych znajdujących się w tym systemie. 

Informację uzyskuje się drogą elektroniczną.] 

<§ 1. W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego numer Powszechnego 

Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby 

nieposiadającej numeru PESEL – numer i nazwę dokumentu stwierdzającego 

tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument, a także wiek oskarżonego, 

jego stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła dochodu, dane o 

jego karalności, a w miarę możliwości numer telefonu lub adres poczty 

elektronicznej umożliwiające kontaktowanie się z oskarżonym oraz Numer 

Identyfikacji Podatkowej (NIP). Odnośnie do oskarżonego będącego 

funkcjonariuszem publicznym w chwili popełnienia czynu lub w czasie postępowania 

należy ponadto zebrać dane dotyczące przebiegu służby publicznej, wyróżnień oraz 

ukarań dyscyplinarnych. 

§ 1a. W razie potrzeby prokurator, inny organ prowadzący postępowanie 

przygotowawcze lub sąd uzyskuje informację z systemu teleinformatycznego 

ministra właściwego do spraw finansów publicznych dotyczącą stosunków 

majątkowych i źródeł dochodu oskarżonego, w tym prowadzonych i zakończonych 

postępowań podatkowych, na podstawie aktualnych danych znajdujących się w tym 

systemie. Informację uzyskuje się drogą elektroniczną.> 
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§ 2.  Jeżeli podejrzany był już prawomocnie skazany, dla ustalenia, czy przestępstwo zostało 

popełnione w warunkach art. 64 Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe - w 

warunkach art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu karnego skarbowego, dołącza się do akt 

postępowania odpis lub wyciąg wyroku oraz dane dotyczące odbycia kary; dokumenty te 

dołącza się także w sprawach o zbrodnie. 

§ 2a.  Jeżeli organ prowadzący postępowanie powziął informację o prawomocnym skazaniu, 

przepis § 2 stosuje się odpowiednio do orzeczeń skazujących wydanych przez sąd innego 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej. 

§ 3.  (skreślony). 

§ 4.  Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów 

publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wzór i szczegółowy zakres informacji, o 

której mowa w § 1a, oraz sposób postępowania w celu jej uzyskania, mając na względzie 

potrzebę uzyskania przez organ postępowania danych niezbędnych do realizacji celów 

procesu, zachowanie wymogów tajemnicy ustawowo chronionej oraz okresy 

rozliczeniowe przyjęte dla poszczególnych zobowiązań podatkowych. 

 

[Art. 229. 

Protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania powinien, oprócz wymagań wymienionych w 

art. 148, zawierać oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie ma 

związek, oraz podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i zakończenia czynności, dokładną 

listę zatrzymanych rzeczy i w miarę potrzeby ich opis, a nadto wskazanie polecenia sądu 

lub prokuratora. Jeżeli polecenie nie zostało uprzednio wydane, zamieszcza się w 

protokole wzmiankę o poinformowaniu osoby, u której czynność przeprowadzono, że na 

jej wniosek otrzyma postanowienie w przedmiocie zatwierdzenia czynności.] 

<Art. 229. 

Protokół zatrzymania rzeczy lub przeszukania powinien, oprócz wymagań 

wymienionych w art. 148 i art. 148a, zawierać oznaczenie sprawy, z którą zatrzymanie 

rzeczy lub przeszukanie ma związek, oraz podanie dokładnej godziny rozpoczęcia i 

zakończenia czynności, dokładną listę zatrzymanych rzeczy i w miarę potrzeby ich opis, 

a nadto wskazanie polecenia sądu lub prokuratora. Jeżeli polecenie nie zostało 

uprzednio wydane, zamieszcza się w protokole wzmiankę o poinformowaniu osoby, u 

której czynność przeprowadzono, że na jej wniosek otrzyma postanowienie w 

przedmiocie zatwierdzenia czynności.> 
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Art. 230. 

§ 1.  Jeżeli zatrzymanie rzeczy lub przeszukanie nastąpiło bez uprzedniego polecenia sądu lub 

prokuratora, a w ciągu 7 dni od dnia czynności nie nastąpiło jej zatwierdzenie, należy 

niezwłocznie zwrócić zatrzymane rzeczy osobie uprawnionej, chyba że nastąpiło 

dobrowolne wydanie, a osoba ta nie złożyła wniosku, o którym mowa w art. 217 § 4. 

§ 2. Należy również zwrócić osobie uprawnionej zatrzymane rzeczy niezwłocznie po 

stwierdzeniu ich zbędności dla postępowania karnego. Jeżeli wyniknie spór co do 

własności rzeczy, a nie ma dostatecznych danych do niezwłocznego rozstrzygnięcia, 

odsyła się osoby zainteresowane na drogę procesu cywilnego. 

[§ 3. Rzeczy, których posiadanie jest zabronione, przekazuje się właściwemu urzędowi lub 

instytucji.] 

<§ 3. Rzeczy, których posiadanie jest zabronione, przekazuje się właściwemu urzędowi 

lub instytucji. Jeżeli rzeczy mają wartość naukową, artystyczną lub historyczną, na 

wniosek lub za zgodą muzeum, można je przekazać temu muzeum.> 

 

Art. 231. 

§ 1.  Jeżeli powstaje wątpliwość, komu należy wydać zatrzymaną rzecz, sąd, referendarz 

sądowy lub prokurator składa ją do depozytu sądowego albo oddaje osobie godnej 

zaufania aż do wyjaśnienia uprawnienia do odbioru. Przepisy o likwidacji depozytów i 

nieodebranych rzeczy stosuje się odpowiednio. 

[§ 2. Przedmioty o wartości artystycznej lub historycznej oddaje się na przechowanie 

właściwej instytucji.] 

<§ 2. Przedmioty o wartości naukowej, artystycznej lub historycznej oddaje się na 

przechowanie muzeum lub innej właściwej instytucji.> 

 

[Art. 236. 

Na postanowienie sądu lub prokuratora dotyczące przeszukania, zatrzymania rzeczy i w 

przedmiocie dowodów rzeczowych oraz na inne czynności przysługuje zażalenie osobom, 

których prawa zostały naruszone; zażalenie na postanowienie wydane lub czynność dokonaną 

w postępowaniu przygotowawczym rozpoznaje sąd rejonowy, w okręgu którego prowadzone 

jest postępowanie.] 
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<Art. 236. 

§ 1. Na postanowienie dotyczące przeszukania, zatrzymania rzeczy i w przedmiocie 

dowodów rzeczowych oraz na inne czynności przysługuje zażalenie osobom, których 

prawa zostały naruszone; zażalenie na postanowienie wydane lub czynność 

dokonaną w postępowaniu przygotowawczym rozpoznaje sąd rejonowy, w okręgu 

którego prowadzone jest postępowanie. 

§ 2. Jeżeli jednak postanowienie albo zarządzenie wydał referendarz sądowy, stosuje się 

art. 93a § 3 i 4.> 

Art. 237. 

§ 1. Po wszczęciu postępowania sąd na wniosek prokuratora może zarządzić kontrolę i 

utrwalanie treści rozmów telefonicznych w celu wykrycia i uzyskania dowodów dla 

toczącego się postępowania lub zapobieżenia popełnieniu nowego przestępstwa. 

§ 2.  W wypadkach niecierpiących zwłoki kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych 

może zarządzić prokurator, który jest obowiązany zwrócić się w terminie 3 dni do sądu z 

wnioskiem o zatwierdzenie postanowienia. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie 

wniosku w terminie 5 dni na posiedzeniu bez udziału stron. W wypadku niezatwierdzenia 

postanowienia prokuratora sąd w postanowieniu wydanym w przedmiocie wniosku 

zarządza zniszczenie wszystkich utrwalonych zapisów. Zaskarżenie postanowienia 

wstrzymuje jego wykonanie. 

§ 3. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne tylko wtedy, gdy 

toczące się postępowanie lub uzasadniona obawa popełnienia nowego przestępstwa 

dotyczy: 

1) zabójstwa, 

2) narażenia na niebezpieczeństwo powszechne lub sprowadzenia katastrofy, 

3) handlu ludźmi, 

4) uprowadzenia osoby, 

5) wymuszania okupu, 

6) uprowadzenia statku powietrznego lub wodnego, 

7)  rozboju, kradzieży rozbójniczej lub wymuszenia rozbójniczego, 

8) zamachu na niepodległość lub integralność państwa, 

9) zamachu na konstytucyjny ustrój państwa lub jego naczelne organy, albo na jednostkę 

Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
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10)  szpiegostwa lub ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności "tajne" lub 

"ściśle tajne"; 

11) gromadzenia broni, materiałów wybuchowych lub radioaktywnych, 

12)  fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi, środkami lub instrumentami 

płatniczymi albo zbywalnymi dokumentami uprawniającymi do otrzymania sumy 

pieniężnej, towaru, ładunku albo wygranej rzeczowej albo zawierającymi obowiązek 

wpłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach lub stwierdzenie uczestnictwa w spółce, 

13)  wytwarzania, przetwarzania, obrotu i przemytu środków odurzających, prekursorów, 

środków zastępczych lub substancji psychotropowych, 

14) zorganizowanej grupy przestępczej, 

15) mienia znacznej wartości, 

16) użycia przemocy lub groźby bezprawnej w związku z postępowaniem karnym, 

17)  łapownictwa i płatnej protekcji, 

18)  stręczycielstwa, kuplerstwa i sutenerstwa, 

19)  przestępstw określonych w rozdziale XVI ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) oraz w art. 5-8 Rzymskiego Statutu 

Międzynarodowego Trybunału Karnego, sporządzonego w Rzymie dnia 17 lipca 1998 

r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 78, poz. 708), zwanego dalej "Statutem". 

§ 4. Kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych są dopuszczalne w stosunku do osoby 

podejrzanej, oskarżonego oraz w stosunku do pokrzywdzonego lub innej osoby, z którą 

może się kontaktować oskarżony albo która może mieć związek ze sprawcą lub z 

grożącym przestępstwem. 

§ 5.  Urzędy i instytucje prowadzące działalność telekomunikacyjną oraz przedsiębiorca 

telekomunikacyjny w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo 

telekomunikacyjne, obowiązani są umożliwić wykonanie postanowienia sądu lub 

prokuratora w zakresie przeprowadzenia kontroli rozmów telefonicznych oraz zapewnić 

rejestrowanie faktu przeprowadzenia takiej kontroli. 

§ 6. Prawo odtwarzania zapisów ma sąd lub prokurator, a w wypadkach nie cierpiących 

zwłoki, za zgodą sądu lub prokuratora, także Policja. 

§ 7. Prawo zapoznawania się z rejestrem przeprowadzonych kontroli rozmów telefonicznych 

ma sąd, a w postępowaniu przygotowawczym - prokurator. 

[§ 8.  Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas kontroli i utrwalania treści rozmów 

telefonicznych jest dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o 
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przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest możliwe zarządzenie 

takiej kontroli.] 

[Art. 237a. 

Jeżeli w wyniku kontroli uzyskano dowód popełnienia przestępstwa wymienionego w art. 237 

§ 3, popełnionego przez osobę, wobec której kontrola była stosowana, innego niż objęte 

zarządzeniem kontroli, albo popełnionego przez inną osobę, prokurator w czasie trwania 

kontroli albo nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia jej zakończenia może wystąpić do 

sądu z wnioskiem o wyrażenie zgody na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym. Sąd 

wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 14 dni na posiedzeniu bez udziału 

stron.] 

<Art. 237a. 

Jeżeli w wyniku kontroli uzyskano dowód popełnienia przez osobę, wobec której 

kontrola była stosowana, innego przestępstwa ściganego z urzędu lub przestępstwa 

skarbowego niż przestępstwo objęte zarządzeniem kontroli, lub przestępstwa ściganego 

z urzędu lub przestępstwa skarbowego popełnionego przez inną osobę niż objętą 

zarządzeniem kontroli, prokurator podejmuje decyzję w przedmiocie wykorzystania 

tego dowodu w postępowaniu karnym.> 

[Art. 237b. 

Do postanowienia wydanego na podstawie art. 237a przepisy art. 239 stosuje się 

odpowiednio.] 

[Art. 249a. 

Podstawę orzeczenia o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania mogą 

stanowić jedynie ustalenia poczynione na podstawie dowodów jawnych dla oskarżonego i 

jego obrońcy. Sąd, uprzedzając o tym prokuratora, uwzględnia z urzędu także okoliczności, 

których prokurator nie ujawnił, po ich ujawnieniu na posiedzeniu, jeżeli są one korzystne dla 

oskarżonego.] 

<Art. 249a. 

§ 1. Podstawę orzeczenia o zastosowaniu lub przedłużeniu tymczasowego aresztowania 

mogą stanowić ustalenia poczynione na podstawie: 

1) dowodów jawnych dla oskarżonego i jego obrońcy, 

2) dowodów z zeznań świadków, o których mowa w art.  250 § 2b. 
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§ 2. Sąd, uprzedzając o tym prokuratora, uwzględnia z urzędu także okoliczności, 

których prokurator nie ujawnił, po ich ujawnieniu na posiedzeniu, jeżeli są one 

korzystne dla oskarżonego.> 

Art. 250. 

§ 1. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na mocy postanowienia sądu. 

§ 2. Tymczasowe aresztowanie stosuje w postępowaniu przygotowawczym na wniosek 

prokuratora sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a w wypadkach 

nie cierpiących zwłoki także inny sąd rejonowy. Po wniesieniu aktu oskarżenia 

tymczasowe aresztowanie stosuje sąd, przed którym sprawa się toczy. 

§ 2a.  We wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wymienia się dowody 

wskazujące na duże prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo, 

okoliczności przemawiające za istnieniem zagrożeń dla prawidłowego toku postępowania 

lub możliwości popełnienia przez oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa oraz 

określonej podstawy stosowania tego środka zapobiegawczego i konieczności jego 

stosowania. 

<§ 2b. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia albo 

wolności świadka lub osoby dla niego najbliższej, prokurator dołącza do wniosku, o 

którym mowa w § 2a, w wyodrębnionym zbiorze dokumentów, dowody z zeznań 

świadka, których nie udostępnia się oskarżonemu i jego obrońcy.> 

§ 3.  Prokurator, przesyłając wraz z aktami sprawy wniosek, o którym mowa w § 2, poucza 

podejrzanego o przysługujących mu w wypadku zastosowania tymczasowego 

aresztowania uprawnieniach oraz zarządza jednocześnie doprowadzenie go do sądu. 

§ 3a.  Jeżeli tymczasowe aresztowanie stosowane jest w postępowaniu sądowym, pouczenia 

oskarżonego o przysługujących mu w wypadku zastosowania tymczasowego aresztowania 

uprawnieniach dokonuje sąd niezwłocznie po ogłoszeniu lub doręczeniu oskarżonemu 

postanowienia o zastosowaniu tego środka zapobiegawczego. 

§ 4. Inne środki zapobiegawcze stosuje sąd, a w postępowaniu przygotowawczym także 

prokurator. 

Art. 254. 

§ 1.  Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek o uchylenie lub zmianę środka 

zapobiegawczego; w przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu 3 dni, 

prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu - sąd, przed którym sprawa się toczy. 
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[§ 2.  Na postanowienie w przedmiocie wniosku o uchylenie lub zmianę tymczasowego 

aresztowania oskarżonemu przysługuje zażalenie tylko wtedy, gdy wniosek został złożony 

po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia wydania postanowienia w przedmiocie 

tymczasowego aresztowania.] 

<§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wniosku oskarżonemu zażalenie przysługuje 

tylko wtedy, gdy wniosek został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia 

wydania postanowienia w przedmiocie środka zapobiegawczego.> 

§ 3.  Zażalenie na postanowienie sądu rozpoznaje ten sam sąd w składzie trzech sędziów. 

 

Art. 258. 

§ 1. Tymczasowe aresztowanie i pozostałe środki zapobiegawcze można stosować, jeżeli 

zachodzi: 

1) uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie 

można ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu, 

2) uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał do składania fałszywych zeznań lub 

wyjaśnień albo w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne. 

[§ 2. Wobec oskarżonego, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego 

karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo którego 

sąd pierwszej instancji skazał na karę pozbawienia wolności wyższą niż 3 lata, obawy 

utrudniania prawidłowego toku postępowania, o których mowa w § 1, uzasadniające 

stosowanie środka zapobiegawczego, mogą wynikać także z surowości grożącej 

oskarżonemu kary.] 

<§ 2. Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni lub występku zagrożonego 

karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy 

sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia wolności nie niższą niż 3 lata, 

potrzeba zastosowania tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia 

prawidłowego toku postępowania może być uzasadniona grożącą oskarżonemu 

surową karą.> 

§ 3. Środek zapobiegawczy można wyjątkowo zastosować także wtedy, gdy zachodzi 

uzasadniona obawa, że oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyślnego 

występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, zdrowiu lub bezpieczeństwu 

powszechnemu, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził. 



- 31 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

§ 4. Decydując o zastosowaniu określonego środka zapobiegawczego, uwzględnia się rodzaj i 

charakter obaw wskazanych w § 1-3, przyjętych za podstawę stosowania danego środka 

oraz nasilenie ich zagrożenia dla prawidłowego przebiegu postępowania w określonym 

jego stadium. 

Art. 259. 

§ 1. Jeżeli szczególne względy nie stoją temu na przeszkodzie, należy odstąpić od 

tymczasowego aresztowania, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności: 

1) spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne niebezpieczeństwo, 

2) pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżonego lub jego najbliższej rodziny. 

§ 2. Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy na podstawie okoliczności sprawy 

można przewidywać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę pozbawienia 

wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres 

tymczasowego aresztowania przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia 

wolności bez warunkowego zawieszenia. 

[§ 3.  Tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo jest zagrożone 

karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat.] 

<§ 3. Tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, jeżeli przestępstwo zagrożone 

jest karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą roku.> 

§ 4.  Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3 nie mają zastosowania, gdy oskarżony ukrywa się, 

uporczywie nie stawia się na wezwania lub w inny bezprawny sposób utrudnia 

postępowanie albo nie można ustalić jego tożsamości. Ograniczenie przewidziane w § 2 

nie ma również zastosowania, gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo orzeczenia 

środka zabezpieczającego polegającego na umieszczeniu sprawcy w zakładzie 

zamkniętym. 

Art. 279. 

§ 1. Jeżeli oskarżony, w stosunku do którego wydano postanowienie o tymczasowym 

aresztowaniu, ukrywa się, sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszukiwaniu 

go listem gończym. 

§ 2. Jeżeli postanowienie o tymczasowym aresztowaniu nie było wydane, można 

postanowienie takie wydać bez względu na to, czy nastąpiło przesłuchanie podejrzanego. 

§ 3.  W razie ujęcia i zatrzymania osoby ściganej listem gończym należy niezwłocznie 

doprowadzić ją do sądu, który wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu, w celu 

rozstrzygnięcia przez sąd o utrzymaniu, zmianie lub uchyleniu tego środka, chyba że 
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prokurator po przesłuchaniu zatrzymanego zmienił już środek zapobiegawczy lub uchylił 

tymczasowe aresztowanie. Przepis art. 344 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

<§ 4. W razie ujęcia i zatrzymania osoby ściganej więcej niż jednym listem gończym 

wystarczające jest doprowadzenie jej w trybie § 3 do jednego z sądów, które wydały 

postanowienia o tymczasowym aresztowaniu.> 

 

Art. 280. 

§ 1. W liście gończym podaje się: 

1) sąd lub prokuratora, który wydał postanowienie o poszukiwaniu listem gończym, 

2) dane o osobie, które mogą ułatwić jej poszukiwanie, a przede wszystkim personalia, 

rysopis, znaki szczególne, miejsce zamieszkania i pracy, z dołączeniem w miarę 

możliwości fotografii poszukiwanego, 

3) informację o treści zarzutu postawionego oskarżonemu oraz o postanowieniu o jego 

tymczasowym aresztowaniu albo o zapadłym wyroku, 

4) wezwanie każdego, kto zna miejsce pobytu poszukiwanego, do zawiadomienia o tym 

najbliższej jednostki Policji, prokuratora lub sądu, 

5) ostrzeżenie o odpowiedzialności karnej za ukrywanie poszukiwanego lub 

dopomaganie mu w ucieczce. 

§ 2. W liście gończym można wyznaczyć nagrodę za ujęcie lub przyczynienie się do ujęcia 

poszukiwanego, a także udzielić zapewnienia o utrzymaniu tajemnicy co do osoby 

informującej. 

[§ 3. List gończy rozpowszechnia się, zależnie od potrzeby, przez rozesłanie, rozplakatowanie 

lub opublikowanie, w szczególności za pomocą prasy, radia i telewizji.] 

<§ 3. List gończy rozpowszechnia się, zależnie od potrzeby, przez rozesłanie, 

rozplakatowanie lub opublikowanie, w szczególności za pomocą prasy, radia, 

telewizji i Internetu.> 

Art. 285. 

[§ 1.  Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego usprawiedliwienia 

nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez zezwolenia tego 

organu wydalił się z miejsca czynności przed jej zakończeniem, można nałożyć karę 

pieniężną w wysokości do 10.000 złotych.] 

<§ 1. Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, który bez należytego 

usprawiedliwienia nie stawił się na wezwanie organu prowadzącego postępowanie 
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albo bez zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności przed jej 

zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną w wysokości do 3000 złotych.> 

§ 1a.  Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do obrońcy lub pełnomocnika, w wypadkach 

szczególnych ze względu na ich wpływ na przebieg czynności; w postępowaniu 

przygotowawczym karę pieniężną, na wniosek prokuratora, nakłada sąd rejonowy, w 

którego okręgu prowadzi się postępowanie. 

§ 2.  W wypadkach określonych w § 1 można ponadto zarządzić zatrzymanie i przymusowe 

doprowadzenie świadka. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie biegłego, tłumacza i 

specjalisty stosuje się tylko wyjątkowo. W stosunku do żołnierza stosuje się art. 247 § 7. 

Art. 287. 

§ 1.  Przepis art. 285 § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która bezpodstawnie uchyla się od 

złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, tłumacza lub specjalisty, złożenia 

przyrzeczenia, wydania przedmiotu, dopełnienia obowiązków poręczyciela albo 

spełnienia innego ciążącego na niej obowiązku w toku postępowania, jak również do 

przedstawiciela lub kierownika instytucji, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej 

niemającej osobowości prawnej obowiązanej udzielić pomocy organowi prowadzącemu 

postępowanie karne, która bezpodstawnie nie udziela pomocy w wyznaczonym terminie. 

[§ 2. W razie uporczywego uchylania się od złożenia zeznania, wykonania czynności biegłego, 

tłumacza lub specjalisty oraz wydania przedmiotu można zastosować, niezależnie od kary 

pieniężnej, aresztowanie na czas nie przekraczający 30 dni.] 

<§ 2. W razie uporczywego uchylania się od złożenia zeznania, wykonania czynności 

biegłego, tłumacza lub specjalisty oraz wydania przedmiotu można zastosować, 

niezależnie od kary pieniężnej, aresztowanie na czas nieprzekraczający 30 dni. 

Przepis ten stosuje się odpowiednio w razie uporczywego niestawiennictwa na 

wezwanie organu prowadzącego postępowanie, jeżeli zarządzenie zatrzymania i 

przymusowego doprowadzenia, o którym mowa w art. 285 § 2, nie jest wystarczające 

dla zapewnienia stawiennictwa osoby wezwanej.> 

§ 3. Aresztowanie należy uchylić, jeżeli osoba aresztowana spełni obowiązek albo 

postępowanie przygotowawcze lub postępowanie w danej instancji ukończono. 

§ 4. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do stron, ich obrońców i pełnomocników, a w zakresie 

kary za niedopełnienie obowiązku wydania rzeczy - także do osób, które mogą się uchylić 

od złożenia zeznań. 
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Art. 293. 

§ 1. Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wydaje sąd, a w postępowaniu 

przygotowawczym prokurator. 

§ 2. W postanowieniu określa się kwotowo zakres i sposób zabezpieczenia, uwzględniając 

rozmiar możliwej do orzeczenia w okolicznościach danej sprawy grzywny, środków 

karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych. Rozmiar zabezpieczenia powinien 

odpowiadać jedynie potrzebom tego, co ma zabezpieczać. Wymóg kwotowego określenia 

zabezpieczenia nie dotyczy zabezpieczenia na zajętym przedmiocie podlegającym 

przepadkowi, jako pochodzącym bezpośrednio z przestępstwa lub służącym albo 

przeznaczonym do jego popełnienia. 

§ 3. Na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia przysługuje zażalenie. 

[§ 4. Jeżeli postanowienie wydał prokurator, a postępowanie przygotowawcze prowadzone 

jest w okręgu innego sądu niż sąd miejscowo i rzeczowo właściwy, zażalenie przysługuje 

do sądu właściwego do rozpoznania tej sprawy w pierwszej instancji. 

§ 5. Klauzulę wykonalności postanowieniu o zabezpieczeniu nadaje referendarz sądowy lub 

sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania sprawy, w której wydano to 

postanowienie, a gdy wydano je w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym w 

okręgu innego sądu niż sąd rzeczowo i miejscowo właściwy, sąd, który jest właściwy na 

zasadach ogólnych, lub referendarz tego sądu. Nadanie klauzuli postanowieniu, o którym 

mowa w art. 291 § 1, jest nieodpłatne. 

§ 6. Jeżeli zabezpieczenie nastąpiło na rzeczach, które uprzednio oskarżony wydał organowi 

procesowemu lub które zatrzymano w wyniku czynności, o których mowa w rozdziale 25, 

nie podejmuje się czynności egzekucyjnych dla uzyskania klauzuli wykonalności i 

wykonania postanowienia o zabezpieczeniu.] 

<§ 4. Jeżeli postanowienie wydał prokurator, a postępowanie przygotowawcze 

prowadzone jest w okręgu innego sądu niż sąd miejscowo i rzeczowo właściwy, 

zażalenie przysługuje do sądu rzeczowo właściwego do rozpoznania tej sprawy w 

pierwszej instancji, w którego okręgu prowadzone jest postępowanie 

przygotowawcze. 

§ 5. Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym z chwilą wydania stanowi tytuł 

wykonawczy. 

§ 6. Jeżeli zabezpieczenie nastąpiło na rzeczach, które uprzednio oskarżony wydał 

organowi procesowemu lub które zatrzymano w wyniku czynności, o których mowa 



- 35 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

w rozdziale 25, nie podejmuje się czynności egzekucyjnych dla wykonania 

postanowienia o zabezpieczeniu.> 

§ 7. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej, o 

której mowa w art. 45 § 3 Kodeksu karnego, może wystąpić z powództwem przeciwko 

Skarbowi Państwa o ustalenie, że mienie lub jego część nie podlega przepadkowi. Do 

czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy postępowanie egzekucyjne ulega 

zawieszeniu. 

Art. 297. 

§ 1.  Celem postępowania przygotowawczego jest: 

1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy stanowi on przestępstwo, 

2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy, 

3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214, 

4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmiarów 

szkody, 

[5)  zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów w zakresie niezbędnym do 

stwierdzenia zasadności wniesienia aktu oskarżenia albo innego zakończenia 

postępowania, jak również do przedstawienia wniosku o dopuszczenie tych dowodów i 

przeprowadzenie ich przed sądem.] 

<5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie utrwalenie dowodów dla 

sądu.> 

§ 2.  (uchylony). 

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, art. 301, art. 335, art. 338a i art. 

387 oraz o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74, art. 75, art. 133 § 2, art. 

138 i art. 139, a także o treści przepisów art. 59a i art. 60a Kodeksu karnego. Pouczenie 

należy wręczyć podejrzanemu na piśmie; podejrzany otrzymanie pouczenia potwierdza 

podpisem. 
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§ 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, art. 204 i art. 306 oraz o 

obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 138 i art. 139, a także o treści przepisu 

art. 59a Kodeksu karnego. Pouczenie obejmuje również informację o: możliwościach 

naprawienia szkody przez oskarżonego lub uzyskania kompensaty państwowej, dostępie 

do pomocy prawnej, dostępnych środkach ochrony i pomocy, o których mowa w ustawie z 

dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 

2015 r. poz. 21), możliwości wydania europejskiego nakazu 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.] 

<§ 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 zaznajomienia z materiałami 

postępowania przygotowawczego, jak również o uprawnieniach określonych w art. 

23a § 1, art. 72 § 1, art. 156 § 5 i 5a, art. 301, art. 335, art. 338a i art. 387 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, 
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w tym do złożenia wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w okolicznościach 

wskazanych w art. 78, jak również o uprawnieniach określonych w art. 23a § 1, art. 

156, 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, o których mowa w 

ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i 

świadka (Dz. U. z 2015 r. poz. 21), pomocy przewidzianej w art. 43 § 8 Kodeksu 

karnego wykonawczego, możliwości wydania europejskiego nakazu ochrony, 

organizacjach wsparcia pokrzywdzonych, treści art. 337a oraz możliwości zwrotu 

kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu. Pouczenie należy 

wręczyć pokrzywdzonemu na piśmie; pokrzywdzony otrzymanie pouczenia 

potwierdza podpisem.> 

§ 3. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się świadka o jego uprawnieniach i 

obowiązkach określonych w art. 177-192a oraz dostępnych środkach ochrony i pomocy, o 

których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla 

pokrzywdzonego i świadka. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory pisemnych pouczeń, o 

których mowa w § 1-3, mając na względzie konieczność zrozumienia pouczenia także 

przez osoby niekorzystające 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. Przepisy art. 148 § 2a-2c oraz art. 

156a stosuje się odpowiednio.] 

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

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

oraz art. 156a 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 
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ten organ stosownego zarządzenia, aby nie dopuścić do zatarcia śladów i dowodów 

przestępstwa. 

§ 3.  Zawiadomienie o przestępstwie lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego 

przestępstwa, co do którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora, 

Policja przekazuje wraz z zebranym materiałem niezwłocznie prokuratorowi. 

 

Art. 306. 

§ 1.  Na postanowienie o odmowie wszczęcia śledztwa przysługuje zażalenie: 

1) pokrzywdzonemu, 

2) instytucji wymienionej w art. 305 § 4, 

3) osobie wymienionej w art. 305 § 4, jeżeli wskutek przestępstwa doszło do naruszenia 

jej praw. 

§ 1a.  Na postanowienie o umorzeniu śledztwa przysługuje zażalenie: 

1) stronom, 

2) instytucji państwowej lub samorządowej, która złożyła zawiadomienie o 

przestępstwie, 

3) osobie, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie określonym w art. 228-231, art. 

233, art. 235, art. 236, art. 245, art. 270-277, art. 278-294 lub w art. 296-306 Kodeksu 

karnego, jeżeli postępowanie karne wszczęto w wyniku jej zawiadomienia, a wskutek 

tego przestępstwa doszło do naruszenia jej praw. 

[§ 1b.  Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w § 1 i 1a, przysługuje prawo 

przejrzenia akt.] 

<§ 1b. Uprawnionym do złożenia zażalenia, o którym mowa w § 1 i 1a, przysługuje 

prawo przejrzenia akt. W celu przejrzenia akt prokurator może udostępnić akta w 

postaci elektronicznej.> 

§ 2.  (uchylony). 

§ 3.  Jeżeli osoba lub instytucja, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, nie zostanie w 

ciągu 6 tygodni powiadomiona o wszczęciu albo odmowie wszczęcia śledztwa, może 

wnieść zażalenie do prokuratora nadrzędnego albo powołanego do nadzoru nad organem, 

któremu złożono zawiadomienie. 

Art. 311. 

§ 1. Śledztwo prowadzi prokurator. 
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§ 2. Prokurator może powierzyć Policji przeprowadzenie śledztwa w całości lub w 

określonym zakresie albo dokonanie poszczególnych czynności śledztwa; w wypadkach 

określonych w art. 309 pkt 2 i 3 można powierzyć Policji jedynie dokonanie 

poszczególnych czynności śledztwa. 

[§ 3. Utrwalanie przesłuchania świadków przez Policję następuje w formie protokołu 

ograniczonego do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących udział w 

czynności. Przepisu art. 148 § 2 zdanie pierwsze nie stosuje się.] 

<§ 3. Powierzenie przewidziane w § 2 nie może obejmować czynności związanych z 

przedstawieniem zarzutów, zmianą lub uzupełnieniem postanowienia o 

przedstawieniu zarzutów oraz zamknięciem śledztwa; może jednak mieć 

zastosowanie art. 308 § 2.> 

§ 4. W sytuacji, o której mowa w § 2, Policja może dokonać innych czynności, jeżeli wyłoni 

się taka potrzeba. 

[§ 5. W sytuacji, o której mowa w § 4, Policja utrwala wypowiedzi świadka w formie notatki 

urzędowej. W wypadkach niecierpiących zwłoki Policja może sporządzić protokół, o 

którym mowa w § 3.] 

<§ 5. Prokurator może zastrzec do osobistego wykonania jakąkolwiek czynność 

śledztwa, a w szczególności czynności wymagające postanowienia.> 

[§ 6. Prokurator może zastrzec do osobistego wykonania jakąkolwiek czynność śledztwa. 

§ 7. W toku powierzonego śledztwa, Policja występuje z wnioskiem do prokuratora o 

przesłuchanie świadka, jeżeli jego zeznania mogą mieć szczególne znaczenie dla procesu.] 

 

Art. 313. 

§ 1.  Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa lub zebrane w jego toku uzasadniają 

dostatecznie podejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, sporządza się postanowienie 

o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, 

chyba że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrzanego nie jest możliwe z 

powodu jego ukrywania się lub nieobecności w kraju. 

§ 2. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zawiera wskazanie podejrzanego, dokładne 

określenie zarzucanego mu czynu i jego kwalifikacji prawnej. 

[§ 3.  Podejrzany może do czasu zawiadomienia go o terminie zapoznania się z materiałami 

śledztwa żądać podania mu ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uzasadnienia 
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na piśmie, o czym należy go pouczyć. Uzasadnienie doręcza się podejrzanemu i 

ustanowionemu obrońcy w terminie 14 dni.] 

<§ 3. Podejrzany może do czasu zawiadomienia go o terminie zaznajomienia z 

materiałami śledztwa żądać podania mu ustnie podstaw zarzutów, a także 

sporządzenia uzasadnienia na piśmie, o czym należy go pouczyć. Uzasadnienie 

doręcza się podejrzanemu i ustanowionemu obrońcy w terminie 14 dni.> 

§ 4. W uzasadnieniu należy w szczególności wskazać, jakie fakty i dowody zostały przyjęte 

za podstawę zarzutów. 

[Art. 321. 

§ 1. Jeżeli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, na wniosek podejrzanego, 

pokrzywdzonego, obrońcy lub pełnomocnika o umożliwienie końcowego zapoznania się z 

materiałami postępowania, prowadzący postępowanie powiadamia wnioskującego o 

możliwości przejrzenia akt i wyznacza mu termin do zapoznania się z nimi, zapewniając 

udostępnienie mu akt sprawy wraz z informacją, jakie materiały z tych akt, stosownie do 

wymogów określonych w art. 334 § 1, będą przekazane sądowi wraz z aktem oskarżenia, i 

pouczeniem go o uprawnieniu wskazanym w § 5, co odnotowuje się w protokole 

końcowego zapoznania się strony, obrońcy lub pełnomocnika z materiałami 

postępowania. W celu przejrzenia akt prokurator może udostępnić akta w postaci 

elektronicznej. 

§ 2. Prokurator może ograniczyć liczbę pokrzywdzonych, którym umożliwi końcowe 

zapoznanie się z materiałami postępowania, o którym mowa w § 1, jeżeli jest to konieczne 

dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. W takim wypadku pozostali 

pokrzywdzeni mają prawo do przejrzenia akt, a prowadzący postępowanie zapewnia im 

udostępnienie akt sprawy wraz z informacją, jakie materiały z tych akt, stosownie do 

wymogów określonych w art. 334 § 1, będą przekazane sądowi wraz z aktem oskarżenia, i 

poucza ich o uprawnieniu wskazanym w § 5. O przejrzeniu akt przez każdego z tych 

pokrzywdzonych, udzielonej informacji i pouczeniu zamieszcza się adnotację w aktach 

sprawy. 

§ 3. Termin zapoznania się strony, obrońcy i pełnomocnika z materiałami śledztwa powinien 

być tak wyznaczony, aby od dnia doręczenia zawiadomienia o możliwości takiego 

zapoznania się upłynęło co najmniej 7 dni. 
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§ 4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo podejrzanego, pokrzywdzonego, obrońcy i 

pełnomocnika w wyznaczonym terminie mimo prawidłowego doręczenia im 

zawiadomienia nie tamuje dalszego postępowania. 

§ 5. W terminie 3 dni od dnia zapoznania się z materiałami postępowania strony, obrońcy lub 

pełnomocnicy mogą składać wnioski dowodowe, a także wnioski o uzupełnienie materiału 

dowodowego, który ma być przekazany sądowi wraz z aktem oskarżenia, o określone 

dokumenty zawarte w aktach sprawy. 

§ 6. Wnioski dowodowe, o których mowa w § 5, mogą być przez prokuratora 

nieuwzględnione, jeżeli cele postępowania przygotowawczego, o których mowa w art. 297 

§ 1, zostały osiągnięte, a wnioski te nie mają wpływu na zakres ustaleń wskazanych w art. 

297 § 1 pkt 5, chyba że chodzi o wniosek dotyczący dowodu, którego nieprzeprowadzenie 

grozi jego utratą lub zniekształceniem. W razie nieuwzględnienia wniosku dowodowego 

strony prokurator przekazuje ten wniosek wraz z aktem oskarżenia sądowi. 

Przewodniczący składu orzekającego lub sąd rozstrzyga w przedmiocie wniosku przed 

rozprawą. 

§ 7. Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia śledztwa, wydaje się postanowienie o jego 

zamknięciu.] 

< Art. 321. 

§ 1. Jeżeli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, na wniosek podejrzanego lub jego 

obrońcy o końcowe zaznajomienie z materiałami postępowania, prowadzący 

postępowanie powiadamia podejrzanego i obrońcę o terminie końcowego 

zaznajomienia, pouczając ich o prawie uprzedniego przejrzenia akt w terminie 

odpowiednim do wagi lub zawiłości sprawy, określonym przez organ procesowy. W 

celu przejrzenia akt prokurator może udostępnić akta w postaci elektronicznej. 

§ 2. Termin zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania powinien być tak 

wyznaczony, aby od daty doręczenia zawiadomienia o nim podejrzanemu i jego 

obrońcy upłynęło co najmniej 7 dni. 

§ 3. W czynnościach zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania ma 

prawo uczestniczyć obrońca. 

§ 4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo podejrzanego lub jego obrońcy nie tamuje 

dalszego postępowania. 
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§ 5. W terminie 3 dni od daty zaznajomienia podejrzanego z materiałami postępowania 

strony mogą składać wnioski o uzupełnienie śledztwa. Przepis art. 315 § 2 stosuje się 

odpowiednio. 

§ 6. Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia śledztwa, wydaje się postanowienie o jego 

zamknięciu i ogłasza się je lub o jego treści zawiadamia się podejrzanego oraz jego 

obrońcę.> 

Art. 325a. 

[§ 1.  Dochodzenie prowadzi Policja lub organy, o których mowa w art. 312, chyba że ze 

względu na wagę lub zawiłość sprawy prokurator postanowi o prowadzeniu w sprawie 

własnego dochodzenia.] 

<§ 1. Dochodzenie prowadzi Policja lub organy, o których mowa w art. 312, chyba że 

prowadzi je prokurator.> 

§ 2. Przepisy dotyczące śledztwa stosuje się odpowiednio do dochodzenia, jeżeli przepisy 

niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej. 

 

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. 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, nie wymagają zatwierdzenia przez prokuratora, 

z wyjątkiem postanowienia o umorzeniu dochodzenia prowadzonego przeciwko osobie i 

postanowienia o zawieszeniu postępowania. Prokurator stosuje art. 323; nie dotyczy to 

sprawy, którą po umorzeniu wpisano do rejestru przestępstw.] 

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

dochodzenia oraz umorzeniu i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, zatwierdza 
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prokurator. Przepisy art. 323 stosuje prokurator, a w sprawie, którą po umorzeniu 

wpisano do rejestru przestępstw – Policja.> 

§ 3.  (uchylony). 

[§ 4.  Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia dochodzenia, o umorzeniu 

postępowania w sprawie oraz 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.] 

<§ 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. 325i. 

[§ 1.  Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu 2 miesięcy. Prokurator może przedłużyć 

ten okres do 3 miesięcy, a w uzasadnionych wypadkach - na dalszy czas oznaczony, nie 

dłuższy jednak niż rok. W wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi 

okolicznościami, prokurator bezpośrednio przełożony nad prokuratorem prowadzącym 

lub nadzorującym dochodzenie może przedłużyć jego okres na dalszy czas oznaczony.] 

<§ 1. Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu 2 miesięcy. Prokurator może 

przedłużyć ten okres do 3 miesięcy, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych – na 

dalszy czas oznaczony.> 

§ 2.  (uchylony). 

[§ 3. Uprawnienia prokuratora określone w art. 335 § 1, art. 336 i 387 § 2 przysługują także 

organom, o których mowa w art. 325d.] 

<§ 3. Uprawnienia prokuratora określone w art. 335, art. 336 i art. 387 § 2 przysługują 

także innym niż prokurator organom uprawnionym do wnoszenia i popierania 

oskarżenia w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego.> 

 

Art. 328. 

§ 1. Prokurator Generalny może uchylić prawomocne postanowienie o umorzeniu 

postępowania przygotowawczego w stosunku do osoby, która występowała w charakterze 

podejrzanego, jeżeli stwierdzi, że umorzenie postępowania było niezasadne. Nie dotyczy 

to wypadku, w którym sąd utrzymał w mocy postanowienie o umorzeniu. 
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[§ 2. Po upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu 

Prokurator Generalny może uchylić lub zmienić postanowienie albo jego uzasadnienie 

jedynie na korzyść podejrzanego.] 

<§ 2. Po upływie roku od daty uprawomocnienia się postanowienia o umorzeniu 

Prokurator Generalny może uchylić lub zmienić postanowienie albo jego 

uzasadnienie jedynie na korzyść podejrzanego.> 

 

Art. 332. 

§ 1. Akt oskarżenia powinien zawierać: 

1) imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, dane o zastosowaniu środka 

zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego, 

2) dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu ze wskazaniem czasu, miejsca, 

sposobu i okoliczności jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości 

powstałej szkody, 

3) wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach wymienionych w art. 64 lub art. 

65 Kodeksu karnego albo art. 37 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

4) wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzucany czyn podpada, 

[5) wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy i trybu postępowania,] 

<5) wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy.> 

[6) informację o złożeniu przez pokrzywdzonego wniosku, o którym mowa w art. 59a 

Kodeksu karnego.] 

[§ 2. Do aktu oskarżenia można dołączyć jego uzasadnienie, w którym przytacza się fakty i 

dowody, na których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśnia podstawę prawną 

oskarżenia i omawia okoliczności, na które powołuje się oskarżony w swej obronie.] 

<§ 2. Do aktu oskarżenia dołącza się jego uzasadnienie, przytaczające fakty i dowody, na 

których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśniające podstawę prawną 

oskarżenia i omawiające okoliczności, na które powołuje się oskarżony w swej 

obronie.> 

<§ 3. Jeżeli postępowanie przygotowawcze zakończyło się w formie dochodzenia, akt 

oskarżenia może nie zawierać uzasadnienia.> 

 

 

 



- 45 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 333. 

[§ 1.  Akt oskarżenia powinien także zawierać wykaz dowodów, o których przeprowadzenie 

podczas rozprawy głównej oskarżyciel wnosi, wraz z określeniem dla każdego dowodu, 

jakie okoliczności mają być udowodnione, a w razie potrzeby także wraz ze wskazaniem 

sposobu i kolejności przeprowadzenia dowodów. Wykaz powinien być usystematyzowany 

według rodzajów czynności dowodowych, w szczególności zawierać odrębne listy: 

1) osób, których wezwania na rozprawę oskarżyciel żąda, 

2) dokumentów, których odczytania, odtworzenia bądź ujawnienia domaga się 

oskarżyciel, 

3) dowodów rzeczowych, podlegających oględzinom.] 

<§ 1. Akt oskarżenia powinien także zawierać: 

1) listę osób, których wezwania oskarżyciel żąda, 

2) wykaz innych dowodów, których przeprowadzenia na rozprawie głównej domaga 

się oskarżyciel.> 

§ 2. Prokurator może wnieść o zaniechanie wezwania i odczytanie na rozprawie zeznań 

świadków przebywających za granicą lub mających stwierdzić okoliczności, którym 

oskarżony w wyjaśnieniach swych nie zaprzeczył, a okoliczności te nie są tak doniosłe, 

aby konieczne było bezpośrednie przesłuchanie świadków na rozprawie. Nie dotyczy to 

osób wymienionych w art. 182. 

§ 3. Do aktu oskarżenia dołącza się, do wiadomości sądu, listę ujawnionych osób 

pokrzywdzonych z podaniem ich adresów, a także adresy osób, o których mowa w § 1 pkt 

1. 

§ 4. (uchylony). 

[Art. 334. 

§ 1. Z aktem oskarżenia przekazuje się sądowi jedynie materiały postępowania 

przygotowawczego związane z kwestią odpowiedzialności osób wskazanych w tym akcie 

za czyny w nim zarzucane, obejmujące: 

1) postanowienia i zarządzenia dotyczące tych osób wydane w toku postępowania, 

2) protokoły z czynności wymagane przez ustawę, załączniki do tych protokołów oraz 

adnotacje, o których mowa w art. 321 § 2 zdanie trzecie, 

3) opinie i dokumenty urzędowe i prywatne uzyskane lub złożone do akt sprawy. 
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§ 2. Na żądanie strony, zgłoszone w trybie wskazanym w art. 321 § 5, oskarżyciel publiczny 

dołącza do aktu oskarżenia również inne, wskazane w tym żądaniu, materiały 

postępowania przygotowawczego. 

§ 3. Protokoły przesłuchania świadków, których wezwania na rozprawę żąda oskarżyciel, 

przekazuje się sądowi w wyodrębnionym zbiorze dokumentów. 

§ 4. Do aktu oskarżenia dołącza się także informację, o której mowa w art. 213 § 1a, 

uzyskaną nie wcześniej niż 30 dni przed wniesieniem aktu oskarżenia, oraz po jednym 

odpisie tego aktu dla każdego oskarżonego. 

§ 5. O przesłaniu aktu oskarżenia do sądu oraz o treści przepisów art. 343 i art. 343a 

oskarżyciel publiczny zawiadamia oskarżonego i ujawnionego pokrzywdzonego, a także 

osobę lub instytucję, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Pokrzywdzonego należy 

pouczyć o treści przepisu art. 49a, a także o prawie do złożenia oświadczenia o działaniu 

w charakterze oskarżyciela posiłkowego.] 

 

<Art. 334. 

§ 1. Z aktem oskarżenia przesyła się sądowi akta postępowania przygotowawczego wraz 

z załącznikami. 

§ 2. Do aktu oskarżenia dołącza się także: 

1) załącznik adresowy do akt sprawy, 

2) po jednym odpisie tego aktu dla każdego oskarżonego, a w przypadku 

określonym w art. 335 § 2 także dla każdego pokrzywdzonego. 

§ 3. O przesłaniu aktu oskarżenia do sądu oraz o treści przepisów art. 343 i art. 343a 

oskarżyciel publiczny zawiadamia oskarżonego i ujawnionego pokrzywdzonego, a 

także osobę lub instytucję, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie. 

Pokrzywdzonego należy pouczyć o treści przepisu art. 49a, a także o prawie do 

złożenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.> 

 

Art. 335. 

§ 1. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień okoliczności 

popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, 

że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia dalszych 

czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, czynności 

dowodowych dokonuje się jedynie w niezbędnym do tego zakresie. W każdym jednak 
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wypadku, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa 

przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, należy przeprowadzić w niezbędnym 

zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z 

udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w 

stosunku do osoby podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne 

czynności, nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Prokurator, 

zamiast z aktem oskarżenia, występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu 

wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków 

przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających również prawnie chronione 

interesy pokrzywdzonego. Uzgodnienie może obejmować także wydanie określonego 

rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. 

<§ 1a. Do wniosku, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące 

aktu oskarżenia zawarte w rozdziale 40, z wyjątkiem art. 344a.> 

[§ 2. Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku 

skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków 

przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających też prawnie chronione 

interesy pokrzywdzonego, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego 

nie budzą wątpliwości, a oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są 

sprzeczne z dokonanymi ustaleniami. Do wniosku stosuje się odpowiednio § 1 zdanie piąte 

i § 3 zdanie drugie. Do aktu oskarżenia nie stosuje się przepisów art. 333 § 1 i 2.] 

<§ 2. Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie na posiedzeniu 

wyroku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych 

środków przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających też prawnie 

chronione interesy pokrzywdzonego, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i 

wina oskarżonego nie budzą wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez 

oskarżonego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego 

wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. Do wniosku stosuje się 

odpowiednio przepisy § 1 zdanie piąte i § 3 zdanie drugie. Do aktu oskarżenia nie 

stosuje się przepisów art. 333 § 1 i 2.> 

<§ 2a. Prokurator, uzgadniając z oskarżonym treść wniosku, o którym mowa w § 1 lub 

2, poucza go o treści art. 447 § 5. O pouczeniu zamieszcza się adnotację w aktach 

sprawy.> 
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[§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien zawierać dane wskazane w art. 332 § 1 pkt 1-

5. Uzasadnienie wniosku ogranicza się do wskazania dowodów świadczących o tym, że 

okoliczności popełnienia czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości oraz że cele 

postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy. Z wnioskiem przekazuje 

się do sądu materiały postępowania przygotowawczego. Stronom, obrońcom i 

pełnomocnikom przysługuje prawo do przejrzenia akt sprawy, o czym należy ich pouczyć.] 

<§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien zawierać dane wskazane w art. 332 § 1. 

Uzasadnienie wniosku ogranicza się do wskazania dowodów świadczących o tym, że 

okoliczności popełnienia czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości oraz że cele 

postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy. Przepisy art. 333 § 

3 i art. 334 stosuje się odpowiednio. Stronom, obrońcom i pełnomocnikom 

przysługuje prawo do przejrzenia akt sprawy, o czym należy ich pouczyć.> 

§ 4. W wypadku gdy sąd, nie uwzględniając wniosku, o którym mowa w § 1, zwrócił sprawę 

prokuratorowi, ponowne wystąpienie z takim wnioskiem jest możliwe, jeżeli zwrot 

nastąpił z przyczyn wskazanych w art. 343 § 1, 2 lub 3. Zwrot sprawy nie stoi też na 

przeszkodzie wystąpieniu następnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2. 

 

Art. 336. 

§ 1. Jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warunkowe umorzenie postępowania, 

prokurator może zamiast aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu wniosek o takie 

umorzenie. 

[§ 2.  Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 332 § 1 pkt 1, 2 i 4-6. Uzasadnienie 

wniosku można ograniczyć do wskazania dowodów świadczących o tym, że wina 

oskarżonego nie budzi wątpliwości, a nadto okoliczności przemawiających za 

warunkowym umorzeniem.] 

<§ 2. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 332 § 1 pkt 1, 2, 4 i 5. 

Uzasadnienie wniosku można ograniczyć do wskazania dowodów świadczących o 

tym, że wina oskarżonego nie budzi wątpliwości, a ponadto okoliczności 

przemawiających za warunkowym umorzeniem.> 

§ 3. Prokurator może wskazać proponowany okres próby, obowiązki, które należy nałożyć na 

oskarżonego i, stosownie do okoliczności, wnioski co do dozoru. 

§ 4.  Do wniosku dołącza się, do wiadomości sądu, listę ujawnionych osób pokrzywdzonych z 

podaniem ich adresów. Przepis art. 334 stosuje się odpowiednio. 
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§ 5. Do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania stosuje się odpowiednio przepisy 

dotyczące aktu oskarżenia zawarte w rozdziale 40. 

 

Art. 337. 

[§ 1.  Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym wymienionym w art. 119, 

art. 332, art. 333 lub art. 335, a także gdy nie zostały spełnione warunki wymienione w 

art. 334, prezes sądu zwraca go oskarżycielowi w celu usunięcia braków w terminie 7 dni 

od jego doręczenia.] 

<§ 1. Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formalnym wymienionym w art. 

119, art. 332, art. 333 lub art. 335, a także jeżeli nie zostały spełnione warunki 

wymienione w art. 334, prezes sądu zwraca go oskarżycielowi w celu usunięcia 

braków w terminie 7 dni.> 

[§ 1a.  Jeżeli nie dokonano czynności, o których mowa w art. 321, prezes sądu zwraca akt 

oskarżenia oskarżycielowi publicznemu wraz z aktami sprawy, wskazując termin do ich 

wykonania.] 

[§ 2.  Na zarządzenie, o którym mowa w § 1 i 1a, oskarżycielowi przysługuje zażalenie do 

sądu właściwego do rozpoznania sprawy.] 

<§ 2. Na zarządzenie, o którym mowa w § 1, oskarżycielowi przysługuje zażalenie do 

sądu właściwego do rozpoznania sprawy.> 

§ 3. Oskarżyciel publiczny, który nie wnosi zażalenia, jest obowiązany wnieść w terminie 

wskazanym w § 1 poprawiony lub uzupełniony akt oskarżenia. 

[§ 4.  Oskarżyciel publiczny, który nie wnosi zażalenia, jest obowiązany wnieść w terminie 

wskazanym w § 1a akt oskarżenia uzupełniony o wzmiankę o wykonaniu czynności, o 

których mowa w art. 321, lub wystąpić o przedłużenie terminu do ich wykonania.] 

 

< Art. 337a. 

§ 1. Na wniosek pokrzywdzonego należy poinformować go o dacie i miejscu rozprawy 

albo posiedzenia, o którym mowa w art. 339 § 3 pkt 1 i 2, art. 341 lub art. 343, oraz o 

zarzutach oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej. 

§ 2. Jeżeli wnioski, o których mowa w § 1, złożyło tylu pokrzywdzonych, że ich 

indywidualne poinformowanie spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu 

postępowania, informację zamieszcza się przez ogłoszenie na stronie internetowej 
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sądu. W informacji wskazuje się sygnaturę akt sprawy, a nie podaje się danych 

osobowych zawartych w zarzutach.> 

Art. 338. 

[§ 1.  Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu lub referendarz 

sądowy niezwłocznie zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając do 

składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia, a 

także pouczając o prawie do złożenia wniosku o zobowiązanie prokuratora do 

uzupełnienia materiałów postępowania przygotowawczego dołączonych do aktu 

oskarżenia o określone dokumenty zawarte w aktach tego postępowania, gdy ma to 

znaczenie dla interesu oskarżonego. 

§ 1a.  Oskarżonego poucza się również o treści przepisów art. 80a, art. 291 § 3, art. 338a, 

art. 341 § 1, art. 349 § 8, art. 374, art. 376, art. 377 i art. 422 oraz o tym, że w zależności 

od wyniku procesu oskarżony może być obciążony kosztami wyznaczenia obrońcy z 

urzędu.] 

<§ 1. Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, prezes sądu lub 

referendarz sądowy niezwłocznie zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, 

wzywając do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od daty doręczenia 

mu aktu oskarżenia. 

§ 1a. Oskarżonego poucza się również o treści przepisów art. 291 § 3, art. 338a, art. 341 

§ 1, art. 349 § 8, art. 374, art. 376, art. 377 i art. 422 oraz o tym, że wniosek o 

wyznaczenie obrońcy z urzędu powinien być złożony najpóźniej w terminie 7 dni od 

daty doręczenia wezwania albo zawiadomienia o terminie rozprawy albo 

posiedzenia, o którym mowa w art. 341 lub art. 343, jak również o tym, że w 

zależności od wyniku procesu oskarżony może być obciążony kosztami wyznaczenia 

obrońcy z urzędu.> 

§ 1b.  Jeżeli złożono wniosek, o którym mowa w art. 335 § 1, albo akt oskarżenia zawiera 

wniosek, o którym mowa w art. 335 § 2, jego odpis doręcza się ujawnionemu 

pokrzywdzonemu. 

§ 2. Oskarżony ma prawo wniesienia, w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia, 

pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia, o czym należy go pouczyć. 

§ 3.  Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli "tajne" 

lub "ściśle tajne", oskarżonemu doręcza się odpis aktu oskarżenia bez uzasadnienia. 
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Uzasadnienie aktu oskarżenia udostępnia się jednak z zachowaniem rygorów określonych 

przez prezesa sądu lub sąd. 

[Art. 338a. 

Oskarżony może przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie rozprawy złożyć wniosek o 

wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, 

orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania 

dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w 

przedmiocie poniesienia kosztów procesu.] 

<Art. 338a. 

Oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat 

pozbawienia wolności,  może przed doręczeniem mu zawiadomienia o terminie 

rozprawy złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu 

określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka 

kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może 

również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia 

kosztów procesu.> 

Art. 339. 

§ 1. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie, jeżeli: 

1) prokurator złożył wniosek o orzeczenie środków zabezpieczających, 

2) zachodzi potrzeba rozważenia kwestii warunkowego umorzenia postępowania, 

[3)  akt oskarżenia zawiera wniosek, o którym mowa w art. 335,] 

<3) do aktu oskarżenia dołączono wniosek, o którym mowa w art. 335 § 2,> 

3a)  prokurator złożył wniosek, o którym mowa w art. 335 § 1, 

[4)  oskarżony, któremu zarzucono występek, przed doręczeniem mu zawiadomienia o 

wyznaczeniu rozprawy złożył wniosek, o którym mowa w art. 338a, 

5)  zachodzi potrzeba rozważenia kwestii umorzenia postępowania wskutek złożenia po 

wniesieniu aktu oskarżenia wniosku, o którym mowa w art. 59a Kodeksu karnego.] 

§ 2.  (uchylony). 

§ 3. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie także wtedy, gdy zachodzi potrzeba innego 

rozstrzygnięcia przekraczającego jego uprawnienia, a zwłaszcza: 

1) umorzenia postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 2-11, 

2) umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw 

oskarżenia, 
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3) wydania postanowienia o niewłaściwości sądu lub o zmianie wskazanego w akcie 

oskarżenia trybu postępowania, 

<3a) zwrotu sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania 

przygotowawczego,> 

4)  (uchylony), 

5) wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania, 

6) wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania lub innego środka 

przymusu, 

7)  wydania wyroku nakazowego. 

<§ 3a. Prezes sądu może skierować sprawę na posiedzenie, jeżeli oskarżony, któremu 

zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia 

wolności, przed doręczeniem mu zawiadomienia o wyznaczeniu rozprawy złożył 

wniosek, o którym mowa w art. 338a, a prezes sądu uzna, że cele postępowania nie 

sprzeciwiają się rozpoznaniu sprawy na posiedzeniu.> 

§ 4.  Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie ponadto, gdy zachodzi potrzeba rozważenia 

możliwości przekazania jej do postępowania mediacyjnego; przepis art. 23a stosuje się 

odpowiednio. 

§ 4a.  Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, czynności, o których mowa w § 

1, 3 i 4, prezes sądu dokonuje w terminie 30 dni od wniesienia aktu oskarżenia. 

§ 5.  Strony, obrońcy i pełnomocnicy mogą wziąć udział w posiedzeniach wymienionych w § 

1 oraz w § 3 pkt 1, 2 i 6, z tym że udział prokuratora i obrońcy w posiedzeniu w 

przedmiocie orzeczenia środka zabezpieczającego określonego w art. 93a § 1 pkt 4 

Kodeksu karnego jest obowiązkowy. Pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w 

posiedzeniach wymienionych w § 3 pkt 1 i 2. Zawiadamiając pokrzywdzonego o 

posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia postępowania bez przeprowadzenia 

rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1. 

 

Art. 342. 

§ 1. W wyroku warunkowo umarzającym postępowanie należy dokładnie określić czyn 

oskarżonego, wskazać przepis ustawy karnej, pod który czyn podpada, oraz oznaczyć 

okres próby. 
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[§ 2. W wyroku sąd określa także nałożone na oskarżonego obowiązki oraz sposób i termin 

ich wykonania, a w razie uznania za celowe - również dozór kuratora, osoby godnej 

zaufania albo instytucji lub organizacji społecznej.] 

<§ 2. W wyroku sąd określa także nałożone na oskarżonego obowiązki oraz sposób i 

termin ich wykonania albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę, a w razie 

uznania za celowe – orzeka świadczenie pieniężne lub zakaz prowadzenia pojazdów, 

dozór kuratora, osoby godnej zaufania albo instytucji lub organizacji społecznej.> 

§ 3. Wyrok powinien w razie potrzeby zawierać rozstrzygnięcie co do dowodów rzeczowych. 

Sąd stosuje odpowiednio art. 230 § 2 i 3 oraz art. 231-233, uwzględniając potrzebę 

zabezpieczenia dowodów na wypadek podjęcia postępowania. 

§ 4. Zawarte w wyroku rozstrzygnięcie, o którym mowa w § 3, może być zaskarżone 

zażaleniem przez osoby wskazane w art. 323 § 2. 

[§ 5. Wyrok doręcza się także pokrzywdzonemu.] 

 

Art. 343. 

§ 1. . Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, sąd może uzależnić uwzględnienie 

wniosku, o którym mowa w art. 335, od naprawienia szkody w całości albo w części lub 

od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, jeżeli nie sprzeciwi się temu 

pokrzywdzony, należycie powiadomiony o terminie posiedzenia. 

§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od dokonania w nim przez prokuratora 

wskazanej przez siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego. 

§ 4. Postępowania dowodowego nie prowadzi się. 

§ 5. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. 

Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości zakończenia 

postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, 

o którym mowa w art. 54 § 1. Udział podmiotów wskazanych w zdaniu pierwszym w 

posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi. 

<§ 5a. Przed uwzględnieniem wniosku, o którym mowa w art. 335, sąd poucza 

oskarżonego o treści art. 447 § 5.> 

§ 6. Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego wyrokiem. 

§ 7. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględnienia wniosku, o którym mowa w 

art. 335 § 1, zwraca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia wniosku 
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wskazanego w art. 335 § 2 sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a 

prokurator, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności określonych w art. 

333 § 1 i 2. 

Art. 343a. 

§ 1. W wypadku złożenia przez oskarżonego, któremu zarzucono występek, wniosku, o 

którym mowa w art. 338a, o terminie posiedzenia zawiadamia się strony i 

pokrzywdzonego, przesyłając im odpis wniosku. 

[§ 2. Sąd uwzględnia wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa nie budzą 

wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte. 

Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu 

prokurator. Przepis art. 343 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina 

nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania 

zostaną osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wówczas, gdy nie 

sprzeciwi się temu prokurator. Przepis art. 343 stosuje się odpowiednio.> 

§ 3. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on rozpoznaniu na rozprawie. 

 

Art. 344. 

Jeżeli oskarżony jest tymczasowo aresztowany, sąd z urzędu rozstrzyga o utrzymaniu, 

zmianie lub uchyleniu tego środka. W razie potrzeby orzeka także o innych środkach 

zapobiegawczych. 

<Art. 344a. 

§ 1. Sąd przekazuje sprawę prokuratorowi w celu uzupełnienia śledztwa lub 

dochodzenia, jeżeli akta sprawy wskazują na istotne braki tego postępowania, 

zwłaszcza na potrzebę poszukiwania dowodów, zaś dokonanie niezbędnych czynności 

przez sąd powodowałoby znaczne trudności. 

§ 2. Przekazując sprawę prokuratorowi, sąd wskazuje kierunek uzupełnienia, a w razie 

potrzeby także odpowiednie czynności, jakie należy przedsięwziąć. 

§ 3. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy stronom zażalenie. 

Art. 344b. 

Po uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia oskarżyciel publiczny składa nowy akt 

oskarżenia lub podtrzymuje poprzedni, kieruje do sądu wniosek o warunkowe 

umorzenie postępowania albo postępowanie umarza.> 
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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. 

§ 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 § 2-4 stosuje 

się odpowiednio.] 
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<§ 7. Na posiedzeniu sąd rozstrzyga w przedmiocie wniosków dowodowych, a 

przewodniczący składu orzekającego, biorąc pod uwagę stanowiska w przedmiocie 

planowania i organizacji rozprawy głównej przedstawione przez strony, 

pełnomocników i obrońców, rozstrzyga w przedmiocie kolejności przeprowadzenia 

dowodów, przebiegu i organizacji rozprawy głównej oraz wyznacza jej terminy, a 

także podejmuje inne niezbędne rozstrzygnięcia. 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. 

 

[Art. 351. 

§ 1.  Sędziego albo sędziów powołanych do orzekania w sprawie wyznacza się w kolejności 

według wpływu sprawy oraz jawnej dla stron listy sędziów danego sądu lub wydziału. 

Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko z powodu choroby sędziego lub z 

innej ważnej przyczyny, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu rozprawy. 

§ 2. Gdy w akcie oskarżenia zarzuca się popełnienie zbrodni zagrożonej karą 25 lat 

pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, wyznaczenia składu 

orzekającego dokonuje się na wniosek prokuratora lub obrońcy w drodze losowania, przy 
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którym mają oni prawo być obecni. Prokurator może złożyć wniosek nie później niż w 

ciągu 7 dni po wniesieniu do sądu aktu oskarżenia, a obrońca w ciągu 7 dni od dnia 

doręczenia mu odpisu aktu oskarżenia. 

§ 3.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady 

wyznaczania i losowania składu orzekającego, mając na uwadze konieczność 

zagwarantowania równego prawdopodobieństwa udziału w składzie orzekającym w 

każdej sprawie wszystkim sędziom danego sądu lub wydziału.] 

 

<Art. 351. 

§ 1. Sędziego powołanego do orzekania w sprawie w składzie jednoosobowym albo 

sędziego sprawozdawcę wyznacza się w kolejności według wpływu sprawy oraz 

jawnej dla stron listy sędziów orzekających w danym sądzie lub wydziale. 

Odstępstwo od tej kolejności jest dopuszczalne tylko w formie pominięcia sędziego z 

powodu jego dłuższej choroby lub innej usprawiedliwionej niemożności 

wykonywania obowiązków służbowych, bądź też ważnej przyczyny wynikającej z 

organizacji pracy w sądzie, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu 

sędziego albo członków składu orzekającego. 

§ 2. Jeżeli do orzekania w sprawie należy powołać więcej niż jednego sędziego, kolejnego 

albo kolejnych sędziów wyznacza się w drodze losowania. Sędzia wyznaczony w 

drodze losowania podlega wyłączeniu od udziału w kolejnych losowaniach 

przeprowadzanych w trybie niniejszego paragrafu, aż do wyboru w tej drodze 

wszystkich pozostałych sędziów z listy, o której mowa w § 1. 

§ 3. Gdy w akcie oskarżenia zarzuca się popełnienie zbrodni zagrożonej karą 25 lat 

pozbawienia wolności albo dożywotniego pozbawienia wolności, wyznaczenia składu 

orzekającego dokonuje się na wniosek prokuratora lub obrońcy w drodze losowania. 

Sędzia wyznaczony w drodze losowania podlega wyłączeniu od udziału w kolejnych 

losowaniach przeprowadzanych w trybie niniejszego paragrafu aż do wyboru w tej 

drodze wszystkich pozostałych sędziów z listy, o której mowa w § 1. Prokurator 

może złożyć wniosek w akcie oskarżenia, a obrońca w ciągu 3 dni od dnia doręczenia 

mu odpisu aktu oskarżenia. 

§ 4. Jeżeli sędzia wyznaczony w myśl przepisów § 1–3 nie może orzekać w sprawie z 

powodu przeszkody procesowej, przeszkody wynikającej z przepisów prawa o 

ustroju sądów, jego długotrwałej choroby lub innej usprawiedliwionej niemożności 
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wykonywania obowiązków służbowych, do orzekania w sprawie w jego miejsce 

wyznacza się innego sędziego w drodze losowania. 

§ 5. W wypadku wskazanym w § 4 sędzia wyznaczony do orzekania w sprawie w miejsce 

sędziego wyznaczonego w myśl § 1 podlega z tego powodu jednokrotnemu 

pominięciu w kolejności wyznaczania do orzekania w trybie § 1. W wypadku 

wskazanym w § 4 sędzia wyznaczony do orzekania w sprawie w miejsce sędziego 

wyznaczonego w myśl § 2 podlega wyłączeniu od udziału w kolejnych losowaniach 

przeprowadzanych w trybie § 4 w celu zastąpienia sędziego wyznaczonego w myśl § 2 

aż do wyboru w tej drodze wszystkich pozostałych sędziów z listy, o której mowa w § 

1. W wypadku wskazanym w § 4 sędzia wyznaczony do orzekania w sprawie w 

miejsce sędziego wyznaczonego w myśl § 3 podlega wyłączeniu od udziału w 

kolejnych losowaniach przeprowadzanych w trybie § 4 w celu zastąpienia sędziego 

wyznaczonego w myśl § 3 aż do wyboru w tej drodze wszystkich pozostałych sędziów 

z listy, o której mowa w § 1. 

§ 6. Jeżeli po wyznaczeniu składu orzekającego w myśl art. 349 § 1 albo art. 350 § 1 

sprawa, zgodnie z przepisami postępowania, ma być rozpoznana w składzie 

złożonym z większej liczby sędziów, do orzekania w tej sprawie wyznacza się 

sędziego lub sędziów w drodze losowania. W takim wypadku sędzia wyznaczony do 

orzekania w sprawie podlega z tego powodu jednokrotnemu pominięciu w kolejności 

wyznaczania do orzekania w trybie § 1. 

§ 7. Od udziału w losowaniach wskazanych w § 2–6 wyłączeni są sędziowie, o których 

mowa w § 1 zdanie drugie. 

§ 8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1) tryb wyznaczania i losowania składu orzekającego, mając na uwadze konieczność 

zagwarantowania równego prawdopodobieństwa udziału w składzie orzekającym 

w każdej sprawie wszystkim sędziom danego sądu lub wydziału oraz zapewnienia 

obiektywizmu przy przeprowadzaniu losowania, w szczególności poprzez udział 

w tej czynności osób niemających interesu prawnego ani faktycznego w wyniku 

losowania, możliwość wyznaczania i losowania składu orzekającego przy użyciu 

systemu informatycznego oraz możliwość rejestrowania obrazu albo obrazu i 

dźwięku z przebiegu losowania, warunki tego rejestrowania oraz 

przechowywania i udostępniania zapisów nagrań; 
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2) warunki uznania choroby lub innej usprawiedliwionej niemożności wykonywania 

obowiązków służbowych za dłuższą lub długotrwałą oraz ważne przyczyny 

wynikające z organizacji pracy w sądzie dopuszczające pominięcie sędziego do 

orzekania w sprawie, mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego 

toku postępowania oraz prawidłowego wyznaczania sędziego do orzekania w 

sprawie. 

§ 9. Przepisy § 1–8 stosuje się do sędziów sądów powszechnych i wojskowych.> 

 

[Art. 352. 

Przewodniczący składu orzekającego po rozważeniu wniosków stron dopuszcza dowody i 

zarządza ich sprowadzenie na rozprawę. Przepis art. 368 stosuje się odpowiednio.] 

< Art. 352. 

Przewodniczący składu orzekającego po rozważeniu wniosków stron albo sąd z urzędu 

dopuszcza dowody, a przewodniczący zarządza ich sprowadzenie na rozprawę. 

Przepis art. 368 stosuje się odpowiednio.> 

 

Art. 353. 

§ 1. Pomiędzy doręczeniem zawiadomienia a terminem rozprawy głównej powinno upłynąć 

co najmniej 7 dni. 

§ 2. W razie niezachowania tego terminu w stosunku do oskarżonego lub jego obrońcy 

rozprawa na ich wniosek, zgłoszony przed rozpoczęciem przewodu sądowego, ulega 

odroczeniu. 

[§ 3.  Doręczając oskarżonemu pozbawionemu wolności, którego obecność na rozprawie nie 

jest obowiązkowa, zawiadomienie o terminie rozprawy, należy pouczyć go o prawie do 

złożenia wniosku o doprowadzenie go na rozprawę. 

§ 4.  Doręczając oskarżonemu wezwanie na rozprawę albo zawiadomienie o jej terminie, 

poucza się go o treści przepisów art. 374, art. 376, art. 377, art. 422, art. 427 § 4 i art. 

447 § 5.] 

<§ 3. Doręczając oskarżonemu pozbawionemu wolności, którego obecność na rozprawie 

nie jest obowiązkowa, zawiadomienie o terminie rozprawy, należy pouczyć go o 

prawie do złożenia w terminie 7 dni od daty doręczenia tego zawiadomienia wniosku 

o doprowadzenie go na rozprawę. 
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§ 4. Doręczając oskarżonemu wezwanie na rozprawę albo zawiadomienie o jej terminie, 

poucza się go o treści przepisów art. 374, art. 376, art. 377, art. 422 i art. 447 § 5.> 

<§ 4a. Doręczając stronie zawiadomienie o terminie rozprawy, poucza się ją o treści art. 

402 § 1 zdanie trzecie.> 

[§ 5.  Wniosek, o którym mowa w § 3, jak również wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu 

na podstawie art. 80a § 1 powinien być złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia 

wezwania lub zawiadomienia. Wnioski złożone po terminie podlegają rozpoznaniu, jeżeli 

nie powoduje to konieczności odroczenia rozprawy.] 

<§ 5. Wniosek, o którym mowa w § 3, jak również wniosek o wyznaczenie obrońcy z 

urzędu, powinien być złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania lub 

zawiadomienia. Wnioski złożone po terminie podlegają rozpoznaniu, jeżeli nie 

powoduje to konieczności zmiany terminu rozprawy albo posiedzenia, o którym 

mowa w art. 341 lub art. 343.> 

Art. 354a. 

§ 1. Przed orzeczeniem środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 93a § 1 Kodeksu 

karnego, albo nakazu lub zakazów, o których mowa w art. 39 pkt 2-3 Kodeksu karnego, 

orzeczonych tytułem środka zabezpieczającego, sąd wysłuchuje: 

[1) psychologa, 

2) w sprawach osób niepoczytalnych, o ograniczonej poczytalności lub z zaburzeniami 

osobowości albo gdy sąd uzna to za wskazane - ponadto lekarzy psychiatrów, 

3) w sprawach osób z zaburzeniami preferencji seksualnych - biegłych wskazanych w pkt 

1 i 2 oraz lekarza seksuologa lub psychologa seksuologa.] 

<1)  biegłego psychologa, 

2) w sprawach osób niepoczytalnych, o ograniczonej poczytalności lub z 

zaburzeniami osobowości albo gdy sąd uzna to za wskazane – ponadto biegłych 

lekarzy psychiatrów, 

3)  w sprawach osób z zaburzeniami preferencji seksualnych – biegłych wskazanych 

w pkt 1 i 2 oraz biegłego lekarza seksuologa lub biegłego psychologa seksuologa.> 

W sprawach osób uzależnionych można również wysłuchać biegłego w przedmiocie 

uzależnienia. 

§ 2. Jeżeli sprawca, wobec którego istnieją podstawy do orzeczenia terapii lub terapii 

uzależnień, wyraża zgodę na taką terapię lub terapię uzależnień, przepisu § 1 nie stosuje 
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się; sąd może jednak, jeżeli uzna to za wskazane, wysłuchać jednego lub więcej biegłych 

wskazanych w tym przepisie. 

Art. 366. 

[§ 1.  Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem.] 

<§ 1. Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej prawidłowym przebiegiem, 

bacząc, aby zostały wyjaśnione wszystkie istotne okoliczności sprawy.> 

§ 2. Przewodniczący powinien dążyć do tego, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło na 

pierwszej rozprawie głównej. 

[Art. 367a. 

§ 1. Oskarżony, jego obrońca, oskarżyciel posiłkowy, oskarżyciel prywatny lub ich 

pełnomocnicy mogą wystąpić z wnioskiem do sądu o zarządzenie przez sąd dostarczenia 

przez odpowiedni organ dokumentów, których strona sama nie może uzyskać, albo o 

zwolnienie lub o wystąpienie o zwolnienie określonej osoby od zachowania tajemnicy dla 

potrzeb złożenia wniosku dowodowego. Przepis art. 170 § 1 stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, w tym również złożony przed rozprawą, sąd może 

rozpoznać na posiedzeniu.] 

Art. 370. 

[§ 1. Na wezwanie przewodniczącego, po swobodnym wypowiedzeniu się osoby 

przesłuchiwanej, stosownie do art. 171 § 1, zadają jej pytania w następującym porządku: 

oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, 

oskarżyciel prywatny, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, biegły, obrońca, oskarżony, 

członkowie składu orzekającego. 

§ 2. Strona przeprowadzająca dowód zadaje pytania osobie przesłuchiwanej jako pierwsza.] 

<§ 1. Po swobodnym wypowiedzeniu się osoby przesłuchiwanej na wezwanie 

przewodniczącego, stosownie do art. 171 § 1, mogą zadawać jej pytania w 

następującym porządku: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, pełnomocnik 

oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciel prywatny, pełnomocnik oskarżyciela 

prywatnego, biegły, obrońca, oskarżony, członkowie składu orzekającego. 

§ 2. Strona, na której wniosek świadek został dopuszczony, zadaje pytania przed 

pozostałymi stronami.> 

<§ 2a. W razie potrzeby członkowie składu orzekającego mogą zadawać dodatkowe 

pytania poza kolejnością.> 
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[§ 3. W przypadku dowodu przeprowadzanego przez sąd pytania osobie przesłuchiwanej jako 

pierwsi zadają członkowie składu orzekającego.] 

<§ 3. W przypadku dopuszczenia dowodu z urzędu pytania jako pierwsi zadają 

członkowie składu orzekającego.> 

§ 4. Przewodniczący uchyla pytania, o których mowa w art. 171 § 6, lub gdy z innych 

powodów uznaje je za niestosowne. 

Art. 376. 

§ 1. Jeżeli oskarżony, którego obecność na rozprawie jest obowiązkowa, złożył już 

wyjaśnienia i opuścił salę rozprawy bez zezwolenia przewodniczącego, sąd może 

prowadzić rozprawę w dalszym ciągu pomimo nieobecności oskarżonego. Sąd zarządza 

zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego, jeżeli uznaje jego obecność za 

niezbędną. Na postanowienie w przedmiocie zatrzymania i przymusowego doprowadzenia 

przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu tego sądu. 

[§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli oskarżony, którego obecność na rozprawie 

jest obowiązkowa, zawiadomiony o terminie rozprawy odroczonej lub przerwanej nie 

stawił się na tę rozprawę bez usprawiedliwienia. 

§ 3. Jeżeli na rozprawę odroczoną lub przerwaną nie stawił się współoskarżony, którego 

obecność jest obowiązkowa, sąd może prowadzić rozprawę w zakresie niedotyczącym 

bezpośrednio tego oskarżonego.] 

<§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli oskarżony, którego obecność na 

rozprawie jest obowiązkowa, po złożeniu wyjaśnień, zawiadomiony o terminie 

rozprawy odroczonej lub przerwanej nie stawił się na tę rozprawę bez 

usprawiedliwienia. 

§ 3. Jeżeli na rozprawę odroczoną lub przerwaną nie stawił się współoskarżony, który 

usprawiedliwił swoje niestawiennictwo, sąd może prowadzić rozprawę w zakresie 

niedotyczącym bezpośrednio nieobecnego oskarżonego, jeżeli nie ograniczy to jego 

prawa do obrony.> 

[Art. 381. 

§ 1. Rozprawę główną rozpoczyna wywołanie sprawy. Następnie przewodniczący sprawdza, 

czy wszyscy wezwani stawili się oraz czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy. 

§ 2. Do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego strony, obrońcy i pełnomocnicy mogą wnosić 

o zobowiązanie prokuratora do uzupełnienia materiałów postępowania 

przygotowawczego dołączonych do aktu oskarżenia o określone dokumenty zawarte w 
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aktach tego postępowania. W przedmiocie tego wniosku sąd rozstrzyga w miarę możności 

jeszcze przed otwarciem przewodu sądowego.] 

<Art. 381. 

Rozprawę główną rozpoczyna wywołanie sprawy. Następnie przewodniczący sprawdza, 

czy wszyscy wezwani stawili się oraz czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy.> 

 

Art. 385. 

§ 1. Przewód sądowy rozpoczyna się od zwięzłego przedstawienia przez oskarżyciela 

zarzutów oskarżenia. 

<§ 1a. Jeżeli w rozprawie nie bierze udziału oskarżyciel, przewodniczący dokonuje 

zwięzłego przedstawienia zarzutów oskarżenia.> 

§ 2. Jeśli wniesiono odpowiedź na akt oskarżenia, przewodniczący informuje o jej treści. 

 

Art. 387. 

[§ 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na rozprawie 

głównej oskarżony może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu 

określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego 

bez przeprowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć 

wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.] 

<§ 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na 

rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą 

nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie 

wyroku skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, 

orzeczenie przepadku lub środka kompensacyjnego bez przeprowadzania 

postępowania dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wydania określonego 

rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów procesu. Jeżeli oskarżony nie ma 

obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu obrońcę z urzędu.> 

<§ 1a. Przed uwzględnieniem wniosku o wydanie wyroku skazującego sąd poucza 

oskarżonego o treści art. 447 § 5.> 

§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności 

popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną 

osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest 

możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony 
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należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia 

przez oskarżonego takiego wniosku. 

§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej 

przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio. 

[§ 4. W sprawach o zbrodnie nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić tylko wówczas, 

gdy wniosek został złożony przed doręczeniem oskarżonemu zawiadomienia o terminie 

rozprawy.] 

§ 5. Przychylając się do wniosku, sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie 

oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę. 

 

[Art. 389. 

§ 1. . Jeżeli oskarżony odmawia wyjaśnień lub wyjaśnia odmiennie niż poprzednio albo 

oświadcza, że pewnych okoliczności nie pamięta, strona może na rozprawie odczytywać 

tylko w odpowiednim zakresie treść protokołów jego wyjaśnień złożonych poprzednio w 

charakterze oskarżonego w tej lub innej sprawie w postępowaniu przygotowawczym lub 

przed sądem albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. Po odczytaniu 

odpowiedniego fragmentu protokołu strona umożliwia oskarżonemu wypowiedzenie się co 

do jego treści i wyjaśnienie zachodzących sprzeczności. Przepisu art. 394 § 2 nie stosuje 

się. 

§ 2. Jeżeli oskarżony nie stawił się na rozprawę, strona może, jedynie w niezbędnym zakresie, 

odczytywać treść protokołów jego wyjaśnień złożonych poprzednio w charakterze 

oskarżonego w tej lub innej sprawie w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem 

albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. 

§ 3. W wyjątkowym wypadku, uzasadnionym szczególnymi okolicznościami, o którym mowa w 

art. 171 § 2, jeżeli okoliczność będąca przedmiotem przesłuchania nie może być ustalona 

w inny sposób, sąd, zadając pytanie, może odczytać protokół w zakresie, o którym mowa 

w § 1. 

§ 4. W przypadku określonym w art. 167 § 1 zdanie drugie i trzecie lub w art. 167 § 2 treść 

protokołów może być ujawniona, w zakresie i w sposób wskazany w § 1 i 2, także z 

urzędu. 

§ 5. Wolno na rozprawie odczytać wyjaśnienia współoskarżonego, który zmarł.] 
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<Art. 389. 

§ 1. Jeżeli oskarżony nie stawił się na rozprawę, odmawia wyjaśnień lub wyjaśnia 

odmiennie niż poprzednio albo oświadcza, że pewnych okoliczności nie pamięta, 

wolno na rozprawie odczytywać tylko w odpowiednim zakresie protokoły jego 

wyjaśnień złożonych poprzednio w charakterze oskarżonego w tej lub innej sprawie 

w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem albo w innym postępowaniu 

przewidzianym przez ustawę. 

§ 2. Po odczytaniu protokołu przewodniczący zwraca się do oskarżonego o 

wypowiedzenie się co do jego treści i o wyjaśnienie zachodzących sprzeczności. 

§ 3. Wolno na rozprawie odczytać wyjaśnienia współoskarżonego, który zmarł.> 

 

Art. 391. 

[§ 1.  Jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, zeznaje odmiennie niż poprzednio albo 

oświadczy, że pewnych okoliczności nie pamięta, strona może jedynie w niezbędnym 

zakresie, odczytywać treść protokołów złożonych poprzednio przez niego zeznań w 

postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem w tej lub innej sprawie albo w innym 

postępowaniu przewidzianym przez ustawę. Po odczytaniu odpowiedniego fragmentu 

protokołu strona umożliwia świadkowi wypowiedzenie się co do jego treści i wyjaśnienie 

zachodzących sprzeczności. Przepisu art. 394 § 2 nie stosuje się.] 

<§ 1. Jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, zeznaje odmiennie niż poprzednio 

albo oświadczy, że pewnych okoliczności nie pamięta, albo przebywa za granicą lub 

nie można mu było doręczyć wezwania, albo nie stawił się z powodu niedających się 

usunąć przeszkód lub przewodniczący zaniechał wezwania świadka na podstawie 

art. 333 § 2, a także wtedy, gdy świadek zmarł, wolno odczytywać w odpowiednim 

zakresie protokoły złożonych poprzednio przez niego zeznań w postępowaniu 

przygotowawczym lub przed sądem w tej lub innej sprawie albo w innym 

postępowaniu przewidzianym przez ustawę.> 

[§ 1a.  Jeżeli świadek przebywa za granicą, nie można mu było doręczyć wezwania, nie stawił 

się z powodu niedających się usunąć przeszkód lub przewodniczący zaniechał wezwania 

świadka na podstawie art. 333 § 2, a także wtedy, gdy świadek zmarł, strona może, 

jedynie w niezbędnym zakresie, odczytywać treść protokołów złożonych poprzednio przez 

niego zeznań w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem w tej lub innej sprawie 

albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. 
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§ 1b.  W wyjątkowym wypadku, uzasadnionym szczególnymi okolicznościami, o którym mowa 

w art. 171 § 2, jeżeli okoliczność będąca przedmiotem przesłuchania nie może być 

ustalona w inny sposób, sąd, zadając pytanie, może odczytać protokół w zakresie, o 

którym mowa w § 1. 

§ 1c.  W przypadku określonym w art. 167 § 1 zdanie drugie i trzecie lub w art. 167 § 2 treść 

protokołów może być ujawniona, w zakresie i w sposób wskazany w § 1 i 1a, także z 

urzędu. 

§ 1d.  W przypadku ujawnienia protokołu na rozprawie sąd włącza go do akt sprawy sądowej, 

zaznaczając zakres, w którym protokół odczytano.] 

§ 2. W warunkach określonych w § 1, a także w wypadku określonym w art. 182 § 3, wolno 

również odczytywać na rozprawie protokoły złożonych poprzednio przez świadka 

wyjaśnień w charakterze oskarżonego. 

§ 3. Przepis art. 389 § 2 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 393. 

[§ 1.  Wolno odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania i zatrzymania rzeczy, 

opinie biegłych, instytutów, zakładów lub instytucji, dane o karalności, wyniki wywiadu 

środowiskowego oraz wszelkie dokumenty urzędowe złożone w postępowaniu 

przygotowawczym lub sądowym albo w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. 

Nie wolno jednak odczytywać notatek dotyczących czynności, z których wymagane jest 

sporządzenie protokołu, a także notatek, o których mowa w art. 311 § 5.] 

<§ 1. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, przeszukania i zatrzymania 

rzeczy, opinie biegłych, instytutów, zakładów lub instytucji, dane o karalności, 

wyniki wywiadu środowiskowego oraz wszelkie dokumenty urzędowe złożone w 

postępowaniu przygotowawczym lub sądowym albo w innym postępowaniu 

przewidzianym przez ustawę. Nie wolno jednak odczytywać notatek dotyczących 

czynności, z których wymagane jest sporządzenie protokołu.> 

§ 2.  Wolno również odczytywać zawiadomienie o przestępstwie, chyba że zostało złożone do 

protokołu, o którym mowa w art. 304a. 

§ 3.  Mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie dokumenty prywatne, powstałe poza 

postępowaniem karnym, w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz notatki. 
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§ 4. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły zeznań świadka przesłuchanego w warunkach 

określonych w art. 184. Rozprawa jest wówczas niejawna; przepisu art. 361 § 1 nie 

stosuje się. 

[Art. 393a. 

W warunkach określonych w art. 389 § 1, art. 391 § 1-1c i 2, art. 392 i art. 393 wolno 

również odczytywać i odtwarzać zapisy, o których mowa w art. 145 § 1 i art. 147 § 3.] 

 

<Art. 393a. 

W warunkach określonych w art. 389 § 1 i 3, art. 391 § 1 i 2, art. 392 i art. 393 wolno 

również odczytywać lub odtwarzać zapisy, o których mowa w art. 145 § 1 i art. 147 § 1–

2b.> 

Art. 394. 

§ 1. Dane dotyczące osoby oskarżonego oraz wyniki wywiadu środowiskowego uznaje się za 

ujawnione bez odczytywania. Należy je jednak odczytać na żądanie oskarżonego lub 

obrońcy. 

[§ 1a.  Sąd z urzędu zwraca się o informację wskazaną w art. 213 § 1a, jeżeli od dnia 

otrzymania poprzedniej informacji upłynęło przynajmniej 12 miesięcy.] 

§ 2.  Protokoły i dokumenty podlegające odczytaniu na rozprawie można uznać bez ich 

odczytania za ujawnione w całości lub w części. Należy jednak je odczytać, jeżeli wnosi o 

to strona, która nie miała możliwości zapoznania się z ich treścią. Przepis art. 392 § 2 

stosuje się odpowiednio. 

Art. 396. 

§ 1. Jeżeli zapoznanie się z dowodem rzeczowym lub przeprowadzenie oględzin przez pełny 

skład sądu napotyka znaczne trudności albo jeżeli strony wyrażają na to zgodę, sąd 

wyznacza do tej czynności sędziego ze swego składu albo sąd wezwany. 

§ 2. Sąd może zlecić przesłuchanie świadka sędziemu wyznaczonemu ze swego składu lub 

sądowi wezwanemu, w którego okręgu świadek przebywa, jeżeli świadek nie stawił się z 

powodu przeszkód zbyt trudnych do usunięcia. 

§ 3. W czynnościach wskazanych w § 1 i 2 mają prawo brać udział strony, obrońcy i 

pełnomocnicy. Oskarżonego pozbawionego wolności sprowadza się tylko wtedy, gdy sąd 

uzna to za konieczne. 

§ 4. Sędzia wyznaczony lub sąd wezwany może przeprowadzić także inny dowód, którego 

potrzeba wyłoni się w toku czynności wskazanej w § 1 lub 2. 
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<Art. 396a. 

§ 1. Jeżeli dopiero w toku rozprawy ujawnią się istotne braki postępowania 

przygotowawczego, a ich usunięcie przez sąd uniemożliwiałoby wydanie 

prawidłowego orzeczenia w rozsądnym terminie, zaś przeszkód tych nie można 

usunąć, stosując przepis art. 396, sąd może przerwać albo odroczyć rozprawę, 

zakreślając oskarżycielowi publicznemu termin do przedstawienia dowodów, 

których przeprowadzenie pozwoliłoby na usunięcie dostrzeżonych braków. 

§ 2. Oskarżyciel publiczny w celu zebrania dowodów, o których mowa w § 1, może 

przedsięwziąć osobiście, a prokurator także zlecić Policji dokonanie niezbędnych 

czynności dowodowych. 

§ 3. Oskarżyciel publiczny w wypadku niemożności dotrzymania zakreślonego terminu 

może zwrócić się do sądu o jego przedłużenie. 

§ 4. Jeżeli oskarżyciel publiczny w wyznaczonym terminie nie przedstawi stosownych 

dowodów, sąd rozstrzyga na korzyść oskarżonego wątpliwości wynikające z 

nieprzeprowadzenia tych dowodów.> 

Art. 402. 

§ 1.  Jeżeli przewodniczący, zarządzając przerwę, oznaczy jednocześnie czas i miejsce 

dalszego ciągu rozprawy, osoby obecne na rozprawie przerwanej, których obecność była 

obowiązkowa, są obowiązane stawić się w nowym terminie bez wezwania. Przepis art. 

285 stosuje się odpowiednio. Osoby uprawnione do stawiennictwa nie muszą być 

zawiadamiane o nowym terminie, nawet jeśli nie uczestniczyły w rozprawie przerwanej. 

<§ 1a. Oskarżonego, którego obecność jest obowiązkowa, nie wzywa się w sytuacjach 

określonych w art. 376 lub art. 377, jeżeli okres przerwy uniemożliwia jego wezwanie 

oraz stawienie się na rozprawę po przerwie.> 

§ 2. Rozprawę przerwaną prowadzi się po przerwie w dalszym ciągu, a od początku - jeżeli 

skład sądu uległ zmianie albo sąd uzna to za konieczne. 

§ 3. W razie przekroczenia terminu przerwy rozprawę uważa się za odroczoną. 

 

[Art. 404a. 

W czasie przerwy albo odroczenia rozprawy oskarżyciel publiczny może dokonać niezbędnych 

czynności w celu przedstawienia dowodów przed sądem, chyba że określona czynność 

zastrzeżona jest do właściwości sądu. Prokurator może również zlecić dokonanie 

niezbędnych czynności przez Policję.] 
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Art. 413. 

§ 1. Każdy wyrok powinien zawierać: 

1) oznaczenie sądu, który go wydał, oraz sędziów, ławników, oskarżycieli i protokolanta, 

2) datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku, 

3) imię, nazwisko oraz inne dane określające tożsamość oskarżonego, 

4) przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu, którego popełnienie oskarżyciel 

zarzucił oskarżonemu, 

5) rozstrzygnięcie sądu, 

6) wskazanie zastosowanych przepisów ustawy karnej. 

§ 2. Wyrok skazujący powinien ponadto zawierać: 

1) dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu oraz jego kwalifikację prawną, 

[2)  rozstrzygnięcia co do kary i środków karnych, środków kompensacyjnych i 

przepadku, a w razie potrzeby - co do zaliczenia na ich poczet tymczasowego 

aresztowania i zatrzymania oraz środków zapobiegawczych wymienionych w art. 

276.] 

<2) rozstrzygnięcia co do kary i środków karnych, środków kompensacyjnych i 

przepadku, a w razie potrzeby – co do zaliczenia na ich poczet okresów 

wskazanych w art. 63 Kodeksu karnego.> 

 

[Art. 418a. 

W wypadku wyrokowania na posiedzeniu odbywającym się z wyłączeniem jawności treść 

wyroku udostępnia się publicznie przez złożenie jego odpisu na okres 7 dni w 

sekretariacie sądu, o czym należy uczynić wzmiankę w protokole posiedzenia.] 

<Art. 418a. 

W wypadku wyrokowania na posiedzeniu odbywającym się z wyłączeniem jawności 

treść wyroku udostępnia się publicznie przez złożenie jego odpisu na okres 7 dni w 

sekretariacie sądu, o czym należy uczynić wzmiankę w protokole lub notatce 

urzędowej z posiedzenia.> 

Art. 422. 

[§ 1. W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia, a gdy ustawa przewiduje doręczenie 

wyroku, od daty jego doręczenia, strona, a w wypadku wyroku warunkowo umarzającego 

postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o 

sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z 
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urzędu nie zwalnia strony oraz pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie 

uzasadnienia. Wniosek składa się na piśmie.] 

<§ 1. W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku, strona, a w wypadku 

wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, także 

pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie 

uzasadnienia wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony oraz 

pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek składa się 

na piśmie.> 

§ 2. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości wyroku czy też niektórych czynów, 

których popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedynie rozstrzygnięcia o 

karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od 

oskarżonego powinien również wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy. 

<§ 2a. Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie ma obrońcy i – pomimo 

złożenia wniosku o doprowadzenie go na termin rozprawy, na którym ogłoszono 

wyrok – nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, termin wymieniony w § 1 biegnie 

od daty doręczenia mu wyroku.> 

§ 3. Prezes sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego przez osobę nieuprawnioną, po 

terminie lub jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 120 § 2. Na zarządzenie 

przysługuje zażalenie. 

§ 4. Zarządzenie, o którym mowa w § 3, może wydać również referendarz sądowy. 

 

Art. 424. 

§ 1. Uzasadnienie powinno zawierać zwięzłe: 

1) wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich w tej 

mierze oparł się dowodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych, 

2) wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku. 

§ 2. W uzasadnieniu wyroku należy ponadto przytoczyć okoliczności, które sąd miał na 

względzie przy wymiarze kary, a zwłaszcza przy zastosowaniu nadzwyczajnego 

złagodzenia kary, środków zabezpieczających oraz przy innych rozstrzygnięciach 

zawartych w wyroku. 

[§ 3. W wypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o 

karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu albo o uzasadnienie wyroku wydanego 
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w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 sąd może ograniczyć zakres uzasadnienia do 

wyjaśnienia podstawy prawnej tego wyroku oraz wskazanych rozstrzygnięć.] 

<§ 3. W wypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia 

o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu albo o uzasadnienie wyroku 

wydanego w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 uzasadnienie powinno zawierać co 

najmniej wyjaśnienie podstawy prawnej tego wyroku oraz wskazanych 

rozstrzygnięć.> 

Art. 425. 

§ 1.  Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przysługuje środek odwoławczy stronom 

oraz innym osobom wskazanym w przepisach ustawy. 

[§ 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części. Można także zaskarżyć samo 

uzasadnienie orzeczenia.] 

<§ 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części. Można także zaskarżyć brak 

określonego rozstrzygnięcia. Przedmiotem zaskarżenia może być również samo 

uzasadnienie orzeczenia.> 

§ 3. Odwołujący się może skarżyć jedynie rozstrzygnięcia lub ustalenia naruszające jego 

prawa lub szkodzące jego interesom. Ograniczenie to nie dotyczy oskarżyciela 

publicznego. 

§ 4. Oskarżyciel publiczny ma prawo wnieść środek odwoławczy także na korzyść 

oskarżonego. 

Art. 426. 

§ 1.  Od orzeczeń sądu odwoławczego oraz od orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy nie 

przysługuje środek odwoławczy, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

[§ 2.  Od postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydanego na skutek 

zażalenia, a także od wydanego w toku postępowania odwoławczego postanowienia o 

przeprowadzeniu obserwacji, zastosowaniu środka zapobiegawczego, nałożeniu kary 

porządkowej oraz w przedmiocie kosztów procesu, o których po raz pierwszy orzekał sąd 

odwoławczy, przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu sądu 

odwoławczego.] 

<§ 2. Od postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania wydanego na 

skutek zażalenia, a także od wydanego w toku postępowania odwoławczego 

postanowienia o przeprowadzeniu obserwacji, zastosowaniu środka 

zapobiegawczego, nałożeniu kary porządkowej oraz w przedmiocie kosztów procesu, 
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o których po raz pierwszy orzekał sąd odwoławczy, przysługuje zażalenie do innego 

równorzędnego składu sądu odwoławczego. Jeżeli zaskarżone postanowienie wydał 

sąd w składzie jednego sędziego, zażalenie rozpoznaje sąd odwoławczy w składzie 

trzech sędziów.> 

Art. 427. 

[§ 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, 

sformułować zarzuty stawiane rozstrzygnięciu lub ustaleniu, a także podać, czego się 

domaga. 

§ 2. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego, obrońcy lub 

pełnomocnika, powinien ponadto zawierać uzasadnienie.] 

<§ 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone rozstrzygnięcie lub ustalenie, a także 

podać, czego się domaga. 

§ 2. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego, obrońcy lub 

pełnomocnika, powinien ponadto zawierać wskazanie zarzutów stawianych 

rozstrzygnięciu oraz uzasadnienie.> 

§ 3. Odwołujący się może również wskazać nowe fakty lub dowody, jeżeli nie mógł powołać 

ich w postępowaniu przed sądem pierwszej instancji. 

[§ 4. W postępowaniu przed sądem, które zostało wszczęte z inicjatywy strony, w środku 

odwoławczym nie można podnosić zarzutu nieprzeprowadzenia przez sąd określonego 

dowodu, jeżeli strona nie składała w tym zakresie wniosku dowodowego, zarzutu 

przeprowadzenia dowodu pomimo braku wniosku strony w tym przedmiocie, ani też 

zarzutu naruszenia przepisów dotyczących aktywności sądu przy przeprowadzaniu 

dowodów, w tym również przeprowadzenia dowodu poza zakresem tezy dowodowej. 

§ 5. Przepisu § 4 nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie dowodu jest obowiązkowe.] 

 

Art. 433. 

[§ 1.  Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia i podniesionych zarzutów, 

uwzględniając treść art. 447 § 1-3, a w zakresie szerszym w wypadkach wskazanych w art. 

435, art. 439 § 1, art. 440 i art. 455.] 

<§ 1. Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia, a jeżeli w środku 

odwoławczym zostały wskazane zarzuty stawiane rozstrzygnięciu – również w 

granicach podniesionych zarzutów, uwzględniając treść art. 447 § 1–3, a w zakresie 

szerszym w wypadkach wskazanych w art. 435, art. 439 § 1, art. 440 i art. 455.> 
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§ 2. Sąd odwoławczy jest obowiązany rozważyć wszystkie wnioski i zarzuty wskazane w 

środku odwoławczym, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 

Art. 434. 

[§ 1.  Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego tylko wtedy, gdy wniesiono na 

jego niekorzyść środek odwoławczy. Sąd odwoławczy może orzec tylko w granicach 

zaskarżenia i tylko w razie stwierdzenia uchybień podniesionych w środku odwoławczym, 

chyba że ustawa nakazuje wydanie orzeczenia niezależnie od granic zaskarżenia i 

podniesionych zarzutów. 

§ 2.  Środek odwoławczy wniesiony na niekorzyść oskarżonego może spowodować orzeczenie 

także na korzyść oskarżonego, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 440.] 

<§ 1. Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego jedynie: 

1) wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść środek odwoławczy, oraz 

2) w granicach zaskarżenia, chyba że ustawa nakazuje wydanie orzeczenia 

niezależnie od granic zaskarżenia, oraz 

3) w razie stwierdzenia uchybień podniesionych w środku odwoławczym, chyba że 

środek odwoławczy nie pochodzi od oskarżyciela publicznego lub pełnomocnika i 

nie podniesiono w nim zarzutów albo ustawa nakazuje wydanie orzeczenia 

niezależnie od podniesionych zarzutów. 

§ 2. Środek odwoławczy wniesiony na niekorzyść oskarżonego może spowodować 

orzeczenie także na korzyść oskarżonego, jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 

440 lub art. 455.> 

§ 3.  (uchylony). 

§ 4.  W przypadku skazania z zastosowaniem art. 60 § 3 lub 4 Kodeksu karnego lub art. 36 § 

3 Kodeksu karnego skarbowego sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżonego, 

i to niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów, także wówczas, jeżeli 

środek odwoławczy wniesiono wyłącznie na korzyść oskarżonego, który po wydaniu 

wyroku odwołał lub w istotny sposób zmienił swoje wyjaśnienia lub zeznania. Nie 

dotyczy to jednak przypadku zasadnego podniesienia zarzutu obrazy prawa materialnego 

lub stwierdzenia przez sąd odwoławczy okoliczności uzasadniających uchylenie 

orzeczenia, określonych w art. 439 § 1. 

§ 5.  (uchylony). 
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Art. 439. 

§ 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na 

treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli: 

1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania 

bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40, 

<1a) w wydaniu orzeczenia brał udział sędzia lub sędziowie wyznaczeni z 

pominięciem sposobu wskazanego w art. 351, co do których nie uwzględniono 

wniosku o wyłączenie złożonego zgodnie z art. 40a,> 

2) sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na 

całej rozprawie, 

3) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo 

sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego, 

4) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu, 

5)  orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający 

nieznane ustawie, 

6) zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez 

którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu, 

7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie, 

8) zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej 

osoby zostało już prawomocnie zakończone, 

9) zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 § 1 

pkt 5, 6 i 8-11, 

10)  oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w 

art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego 

udział był obowiązkowy, 

11) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była 

obowiązkowa. 

§ 2. Uchylenie orzeczenia jedynie z powodów określonych w § 1 pkt 9-11 może nastąpić 

tylko na korzyść oskarżonego. 

§ 3. W posiedzeniu mają prawo wziąć udział strony, obrońcy i pełnomocnicy. Przepis art. 451 

stosuje się odpowiednio. 
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[Art. 440. 

Jeżeli utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe, podlega ono zmianie na 

korzyść oskarżonego albo uchyleniu niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych 

zarzutów.] 

< Art. 440. 

Jeżeli utrzymanie orzeczenia w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe, podlega ono 

niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów zmianie na korzyść 

oskarżonego albo w sytuacji określonej w art. 437 § 2 zdanie drugie uchyleniu.> 

 

[Art. 444. 

§ 1. Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od wyroku warunkowo 

umarzającego postępowanie wydanego na posiedzeniu przysługuje apelacja, chyba że 

ustawa stanowi inaczej. 

§ 2. O uprawnieniu do złożenia wniosku o wyznaczenie obrońcy w celu sporządzenia apelacji 

oraz o możliwości obciążenia wnioskującego kosztami wyznaczenia takiego obrońcy 

należy oskarżonego nieposiadającego obrońcy ponownie pouczyć przy ogłoszeniu lub 

doręczeniu wyroku, niezależnie od pouczenia udzielonego na podstawie art. 338 § 1a. 

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w stosunku do pokrzywdzonego w wypadku wydania 

na posiedzeniu wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, a także w stosunku do 

oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego.] 

 

<Art. 444. 

Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a pokrzywdzonemu od wyroku 

warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu przysługuje 

apelacja.> 

[Art. 446. 

§ 1.  Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora, powinna być 

sporządzona i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego. 

§ 2. Do apelacji sporządzonej przez prokuratora, obrońcę lub pełnomocnika dołącza się 

odpowiednią liczbę odpisów dla stron przeciwnych; do apelacji wnoszonej do sądu 

apelacyjnego dołącza się dodatkowo jeden odpis.] 
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<Art. 446. 

§ 1. Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora, powinna 

być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub pełnomocnika. 

§ 2. Do apelacji dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla stron przeciwnych; do 

apelacji wnoszonej do sądu apelacyjnego dołącza się dodatkowo jeden odpis.> 

 

Art. 447. 

§ 1. Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciwko całości wyroku. 

§ 2. Apelację co do kary uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia o karze i 

środkach karnych. 

[§ 3. Apelację co do środka karnego uważa się za zwróconą przeciwko całości rozstrzygnięcia 

o środkach karnych. Zaskarżyć można również brak rozstrzygnięcia w przedmiocie środka 

karnego.] 

<§ 3. Apelację co do środka karnego, środka kompensacyjnego albo przepadku uważa 

się za zwróconą odpowiednio przeciwko całości rozstrzygnięcia o środkach karnych 

albo o środkach kompensacyjnych albo o przepadku.> 

§ 4. W apelacji można podnosić zarzuty, które nie stanowiły lub nie mogły stanowić 

przedmiotu zażalenia. 

§ 5. Podstawą apelacji nie mogą być zarzuty określone w art. 438 pkt 3 i 4, związane z treścią 

zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 343, art. 343a i art. 387. 

 

Art. 448. 

§ 1. O przyjęciu apelacji zawiadamia się prokuratora oraz obrońców i pełnomocników, a 

także strony, po czym akta przekazuje się niezwłocznie sądowi odwoławczemu. 

[§ 2.  W wypadku wniesienia apelacji przez prokuratora, obrońcę lub pełnomocnika dołącza 

się do zawiadomienia odpis apelacji strony przeciwnej, chyba że w sprawie była 

wyłączona jawność rozprawy ze względu na ochronę informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "tajne" lub "ściśle tajne".] 

<§ 2. Do zawiadomienia dołącza się odpis apelacji strony przeciwnej, chyba że w sprawie 

była wyłączona jawność rozprawy ze względu na ochronę informacji niejawnych o 

klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.> 

 

 



- 77 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

Art. 449a. 

[§ 1. Jeżeli ma to zapewnić prawidłowe wyrokowanie w sprawie, sąd odwoławczy przed 

wydaniem orzeczenia może zwrócić akta sprawy sądowi pierwszej instancji w celu 

uzupełnienia uzasadnienia zaskarżonego wyroku w niezbędnym zakresie, jednocześnie 

szczegółowo wskazując zakres uzupełnienia i kwestie, o które należy uzupełnić 

uzasadnienie.] 

<§ 1. Jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wyrokowania w sprawie, sąd 

odwoławczy przed wydaniem orzeczenia może zwrócić akta sprawy sądowi pierwszej 

instancji w celu uzupełnienia uzasadnienia zaskarżonego wyroku, jednocześnie 

szczegółowo wskazując kwestie, o które należy uzupełnić uzasadnienie.> 

§ 2. Do uzupełnienia uzasadnienia stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące sporządzania, 

doręczania i zaskarżania uzasadnienia wyroku. 

 

Art. 450. 

[§ 1.  Udział w rozprawie prokuratora, a obrońcy w wypadkach określonych w art. 79, art. 80 

i art. 80a § 1 jest obowiązkowy.] 

<§ 1. Udział w rozprawie prokuratora, a obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 i 

art. 80 jest obowiązkowy.> 

§ 2. Udział w rozprawie innych stron i ich pełnomocników oraz obrońcy w wypadkach nie 

wymienionych w § 1 jest obowiązkowy wtedy, gdy prezes sądu lub sąd uzna to za 

konieczne. 

§ 3. Niestawiennictwo należycie zawiadomionych o terminie rozprawy stron, obrońców lub 

pełnomocników nie tamuje rozpoznania sprawy, chyba że ich udział jest obowiązkowy. 

Art. 452. 

§ 1.  (uchylony). 

[§ 2.  Sąd odwoławczy dopuszcza dowody na rozprawie, jeżeli nie jest konieczne 

przeprowadzenie na nowo przewodu w całości. Dowody można dopuścić również przed 

rozprawą.] 

<§ 2. Sąd odwoławczy oddala wniosek dowodowy, jeżeli przeprowadzenie dowodu przez 

ten sąd byłoby niecelowe z przyczyn określonych w art. 437 § 2 zdanie drugie.> 
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[Art. 461. 

§ 1. Do zażalenia na postanowienie kończące postępowanie, sporządzonego przez 

prokuratora, obrońcę, lub pełnomocnika, dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla 

osób, których dotyczy zaskarżone postanowienie. Odpisy te doręcza się tym osobom 

niezwłocznie. 

§ 2.  Jeżeli zażalenie lub sprzeciw pochodzi od osób niewymienionych w § 1, o jego 

wniesieniu zawiadamia się osoby, których dotyczy zaskarżone postanowienie.] 

<Art. 461. 

§ 1. Do zażalenia na postanowienie kończące postępowanie dołącza się odpowiednią 

liczbę odpisów dla osób, których dotyczy zaskarżone postanowienie. Odpisy te 

doręcza się tym osobom niezwłocznie. 

§ 2. O wniesieniu zażalenia na postanowienie inne niż wymienione w § 1 oraz sprzeciwu 

zawiadamia się osoby, których dotyczy zaskarżone postanowienie.> 

 

Art. 464. 

[§ 1. Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu 

odwoławczego rozpoznającego zażalenie na postanowienie kończące postępowanie oraz 

na zatrzymanie. Mają oni prawo do udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego także 

wtedy, gdy przysługuje im prawo udziału w posiedzeniu sądu pierwszej instancji.] 

<§ 1. Strony oraz obrońcy i pełnomocnicy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu sądu 

odwoławczego rozpoznającego zażalenie na postanowienie kończące postępowanie, 

na postanowienie w przedmiocie środka zapobiegawczego innego niż tymczasowe 

aresztowanie, na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia majątkowego oraz na 

zatrzymanie. Mają oni prawo do udziału w posiedzeniu sądu odwoławczego także 

wtedy, gdy przysługuje im prawo udziału w posiedzeniu sądu pierwszej instancji.> 

§ 2.  W innych wypadkach sąd odwoławczy może zezwolić stronom lub obrońcy albo 

pełnomocnikowi na wzięcie udziału w posiedzeniu. 

[§ 3. Przepis art. 451 stosuje się odpowiednio, gdy przedmiotem posiedzenia ma być 

rozpoznanie zażalenia na postanowienie kończące postępowanie oraz na zatrzymanie.] 

 

[Art. 502. 

§ 1. Wyrokiem nakazowym można orzec karę ograniczenia wolności lub grzywnę w wysokości 

do 100 stawek dziennych albo do 200.000 złotych. 
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§ 2. Obok kary określonej w § 1 można, w wypadkach przewidzianych w ustawie, orzec 

środek karny. 

§ 3. Sąd może poprzestać na orzeczeniu środka karnego, jeżeli zachodzą warunki orzeczenia 

tylko tego środka.] 

< Art. 502. 

§ 1. Wyrokiem nakazowym można orzec karę ograniczenia wolności lub grzywnę w 

wysokości do 200 stawek dziennych albo do 200 000 złotych. 

§ 2. Obok kary określonej w § 1 można, w wypadkach przewidzianych w ustawie, orzec 

środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny.  

§ 3. Sąd może poprzestać na orzeczeniu środka karnego, przepadku lub środka 

kompensacyjnego, jeżeli zachodzą warunki orzeczenia tylko tego środka.> 

 

Art. 517c. 

§ 1. Dochodzenie można ograniczyć do przesłuchania osoby podejrzanej w charakterze 

podejrzanego oraz zabezpieczenia dowodów w niezbędnym zakresie. W toku dochodzenia 

czynności procesowych określonych w art. 303 i 321 można nie dokonywać. 

[§ 2.  Podejrzanego poucza się o jego uprawnieniach: do składania wyjaśnień, do odmowy 

składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania, do korzystania z pomocy 

obrońcy, do złożenia - już w toku dochodzenia - wniosku, o którym mowa w art. 338a, a 

także o możliwości złożenia przez prokuratora wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1, 

oraz o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74, art. 75, art. 138 i art. 139. 

Pouczenie to należy wręczyć podejrzanemu na piśmie za potwierdzeniem odbioru.] 

<§ 2. Podejrzanego poucza się o jego uprawnieniach: do składania wyjaśnień, do 

odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania, do korzystania z 

pomocy obrońcy, do złożenia – już w toku dochodzenia – wniosku, o którym mowa w 

art. 338a, a także o możliwości złożenia przez prokuratora wniosku, o którym mowa 

w art. 335 § 1 lub 2, oraz o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74, art. 

75, art. 138 i art. 139. Pouczenie to należy wręczyć podejrzanemu na piśmie za 

potwierdzeniem odbioru.> 

§ 2a.  W wypadku określonym w art. 517b § 2a podejrzanego należy pouczyć ponadto o treści 

art. 517b § 2a i 2c, art. 517e § 1a i art. 517ea. 

§ 3.  (uchylony). 
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Art. 517d. 

§ 1. W razie istnienia podstaw do wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy, Policja 

sporządza taki wniosek i przekazuje go do sądu wraz ze zgromadzonym materiałem 

dowodowym, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokuratora; wniosek ten zastępuje akt 

oskarżenia. 

§ 1a.  W wypadku określonym w art. 517b § 2a sporządza się odpisy wniosku o rozpoznanie 

sprawy dla sprawcy oraz dla jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony, a także 

uwierzytelnione kopie wszystkich dokumentów materiału dowodowego przekazywanych 

do sądu i pozostawia w miejscu przebywania sprawcy. Po zakończeniu wszystkich 

czynności sądowych przeprowadzanych w trybie art. 517b § 2a kopie te włącza się do akt 

sprawy. 

[§ 2.  Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 335 § 1, 

lub gdy podejrzany złożył wniosek określony w art. 338a, Policja przedstawia wniosek o 

rozpoznanie sprawy prokuratorowi do zatwierdzenia. Prokurator może odmówić 

zatwierdzenia wniosku o rozpoznanie sprawy, podejmując decyzję co do dalszego toku 

sprawy; zatwierdzając wniosek o rozpoznanie sprawy, może też dołączyć do niego 

wniosek, o którym mowa w art. 335 § 1. 

§ 3.  Wniosek o rozpoznanie sprawy powinien zawierać dane, o których mowa w art. 332 § 1; 

przepisy art. 333 § 1-3 i art. 334 § 1 stosuje się odpowiednio. Policja doręcza 

pokrzywdzonemu pisemne pouczenie o uprawnieniach wynikających z art. 46 § 1 Kodeksu 

karnego, art. 343 § 3a i art. 387 § 2 oraz o treści art. 49a i art. 338a, a także o prawie do 

złożenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.] 

<§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 335 § 

1 lub 2, lub gdy podejrzany złożył wniosek określony w art. 338a, Policja 

przedstawia wniosek o rozpoznanie sprawy prokuratorowi do zatwierdzenia. 

Prokurator może odmówić zatwierdzenia wniosku o rozpoznanie sprawy, 

podejmując decyzję co do dalszego toku sprawy; zatwierdzając wniosek o 

rozpoznanie sprawy, może też dołączyć do niego wniosek, o którym mowa w art. 335 

§ 2, albo wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w art. 335 § 1. 

§ 3. Wniosek o rozpoznanie sprawy powinien zawierać dane, o których mowa w art. 332 

§ 1; przepisy art. 333 § 1–3 i art. 334 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio. Policja doręcza 

pokrzywdzonemu pisemne pouczenie o uprawnieniach wynikających z art. 46 § 1 

Kodeksu karnego, art. 343 § 3a i art. 387 § 2 oraz o treści art. 49a i art. 338a, a także 
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o prawie do złożenia oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela 

posiłkowego.> 

§ 4.  Każda osoba wezwana przez Policję w charakterze świadka, biegłego, tłumacza lub 

specjalisty jest obowiązana stawić się w sądzie lub w miejscu przebywania sprawcy we 

wskazanym terminie. Art. 177 § 1a stosuje się. 

 

Art. 517h. 

[§ 1.  Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku może być 

zgłoszony ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia albo złożony na piśmie w 

terminie zawitym 3 dni od daty doręczenia wyroku. Wniosek niepochodzący od 

oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.] 

<§ 1. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku może być 

zgłoszony ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia albo złożony na piśmie w 

terminie zawitym 3 dni od daty doręczenia wyroku.> 

§ 2. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku o 

sporządzenie uzasadnienia. 

§ 3. Termin do wniesienia apelacji wynosi 7 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od daty 

doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. 

§ 4. W razie złożenia apelacji przekazuje się ją niezwłocznie wraz z aktami sądowi 

odwoławczemu, który rozpoznaje sprawę najpóźniej w ciągu miesiąca od daty jej wpływu 

do tego sądu. Przepisu art. 448 nie stosuje się. 

§ 5. W wypadku wniesienia apelacji przez prokuratora, obrońcę lub pełnomocnika sąd 

odwoławczy dołącza do zawiadomienia o terminie rozprawy apelacyjnej odpis apelacji 

strony przeciwnej. 

Art. 523. 

.[§ 1.  Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 lub 

innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść 

orzeczenia; kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności kary. 

Strona nie może również wnieść kasacji na podstawie zarzutu naruszenia art. 440.] 

<§ 1. Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchybień wymienionych w art. 439 

lub innego rażącego naruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na treść 

orzeczenia; kasacja nie może być wniesiona wyłącznie z powodu niewspółmierności 

kary.> 
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<§ 1a. W sprawach o zbrodnie Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny może 

wnieść kasację wyłącznie z powodu niewspółmierności kary.> 

§ 2. Kasację na korzyść można wnieść jedynie w razie skazania oskarżonego za przestępstwo 

lub przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia 

jej wykonania. 

[§ 3. Kasację na niekorzyść można wnieść jedynie w razie uniewinnienia oskarżonego albo 

umorzenia postępowania z przyczyn wskazanych w art. 17 § 1 pkt 3 i 4 oraz z powodu 

niepoczytalności sprawcy.] 

<§ 3. Kasację na niekorzyść można wnieść jedynie w razie uniewinnienia oskarżonego 

albo umorzenia postępowania.> 

§ 4. Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3 nie dotyczą kasacji: 

1) wniesionej z powodu uchybień wymienionych w art. 439, 

2) w wypadku określonym w art. 521. 

 

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, 

a jeżeli ustawa przewiduje doręczenie orzeczenia, od daty jego doręczenia. Przepis art. 

445 § 2 stosuje się odpowiednio. 

§ 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.] 

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

po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia.> 

 

Art. 538. 

[§ 1.  Z chwilą uchylenia wyroku wykonanie kary i środka karnego ustaje; karę i środek karny 

już wykonane - w wypadku późniejszego ponownego skazania - zalicza się odpowiednio 

na poczet nowo orzeczonej kary lub środka karnego.] 
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<§ 1. Z chwilą uchylenia wyroku wykonanie kary, środka karnego, przepadku i środka 

kompensacyjnego ustaje; karę, środek karny, przepadek i środek kompensacyjny już 

wykonane – w wypadku późniejszego ponownego skazania – zalicza się odpowiednio 

na poczet nowo orzeczonej kary, środka karnego, przepadku i środka 

kompensacyjnego.> 

§ 2.  Sąd Najwyższy, uchylając orzeczenie, może zastosować środek zapobiegawczy. Na 

postanowienie o zastosowaniu tymczasowego aresztowania służy zażalenie do 

równorzędnego składu Sądu Najwyższego. 

§ 3.  W razie uchylenia prawomocnego wyroku o warunkowym umorzeniu postępowania lub 

orzekającego karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, w wypadku ponownego 

orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania lub kary z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania, na poczet okresu próby zalicza się okres próby, który 

upłynął od uprawomocnienia się wyroku do daty jego uchylenia. 

 

<Rozdział 55a 

Skarga na wyrok sądu odwoławczego 

Art. 539a. 

§ 1. Od wyroku sądu odwoławczego uchylającego wyrok sądu pierwszej instancji i 

przekazującego sprawę do ponownego rozpoznania stronom przysługuje skarga do 

Sądu Najwyższego. 

§ 2. Wyrok można zaskarżyć w całości lub w części. 

§ 3. Skarga może być wniesiona wyłącznie z powodu naruszenia art. 437 lub z powodu 

uchybień określonych w art. 439 § 1. 

 

Art. 539b. 

§ 1. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem. 

Przepisy art. 524 § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się odpowiednio. 

§ 2. Wniesienie skargi powoduje wstrzymanie wykonania zaskarżonego wyroku. 

Art. 539c. 

§ 1. Do skargi dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla pozostałych stron. 

§ 2. Prezes sądu, doręczając odpis skargi pozostałym stronom, poucza o prawie 

wniesienia pisemnej odpowiedzi na skargę w terminie 7 dni od daty doręczenia 
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odpisu skargi. Po upływie tego terminu prezes sądu niezwłocznie przesyła akta 

Sądowi Najwyższemu. 

Art. 539d. 

Po przekazaniu sprawy do Sądu Najwyższego orzeka on w razie potrzeby w przedmiocie 

środka zapobiegawczego. Na postanowienie o zastosowaniu tymczasowego 

aresztowania służy zażalenie do równorzędnego składu Sądu Najwyższego. 

Art. 539e. 

§ 1. Sąd Najwyższy rozpoznaje skargę na posiedzeniu bez udziału stron. 

§ 2. Sąd Najwyższy postanowieniem oddala skargę albo wyrokiem uchyla zaskarżony 

wyrok w całości lub w części i przekazuje sprawę właściwemu sądowi odwoławczemu 

do ponownego rozpoznania. 

Art. 539f. 

Przepisy art. 425 § 3 i 4, art. 428 § 1, art. 431, art. 432, art. 435, art. 436, art. 442 § 1 i 3, 

art. 457 § 1 i 3, art. 525 § 1, art. 526, art. 527 § 1–4, art. 528 § 1, art. 530 § 2 i 3, 

art. 531, art. 534 § 1 i art. 536, a także przepisy wydane na podstawie art. 527 § 5 

stosuje się odpowiednio.> 

Art. 540b. 

[§ 1. Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić na 

wniosek oskarżonego, złożony w terminie zawitym miesiąca od dnia, w którym dowiedział 

się o zapadłym wobec niego orzeczeniu, jeżeli: 

1) sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono 

zawiadomienia o terminie posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny sposób 

niż osobiście, gdy wykaże on, że nie wiedział o terminie oraz o możliwości wydania 

orzeczenia pod jego nieobecność, 

2)  orzeczenia, o którym mowa w art. 100 § 3 i 4, wydanego pod nieobecność skazanego 

nie doręczono skazanemu albo doręczono w inny sposób niż osobiście, gdy wykaże on, 

że nie wiedział o jego treści oraz o przysługującym mu prawie, terminie i sposobie 

wniesienia środka zaskarżenia.] 

<§ 1. Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym orzeczeniem można wznowić na 

wniosek oskarżonego, złożony w terminie zawitym miesiąca od dnia, w którym 

dowiedział się o zapadłym wobec niego orzeczeniu, jeżeli sprawę rozpoznano pod 

nieobecność oskarżonego, któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie 

posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny sposób niż osobiście, gdy wykaże 
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on, że nie wiedział o terminie oraz o możliwości wydania orzeczenia pod jego 

nieobecność.> 

§ 2.  Przepisu § 1 nie stosuje się w wypadkach, o których mowa w art. 133 § 2, art. 136 § 1 

oraz art. 139 § 1, a także jeżeli w rozprawie lub posiedzeniu uczestniczył obrońca. 

 

Art. 542. 

§ 1.  Wznowienie postępowania może nastąpić na wniosek strony lub z urzędu. 

§ 2. Wniosek o wznowienie na korzyść złożyć może w razie śmierci skazanego osoba 

najbliższa. 

§ 3.  Postępowanie wznawia się z urzędu tylko w razie ujawnienia się jednego z uchybień 

wymienionych w art. 439 § 1, przy czym wznowienie postępowania jedynie z powodów 

określonych w pkt 9-11 może nastąpić tylko na korzyść oskarżonego. 

§ 4.  Wznowienie nie może nastąpić z przyczyn wymienionych w § 3, jeżeli były one 

przedmiotem rozpoznania w trybie kasacji. 

[§ 5.  Niedopuszczalne jest wznowienie postępowania z urzędu na niekorzyść oskarżonego po 

upływie 6 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia.] 

<§ 5. Niedopuszczalne jest wznowienie postępowania z urzędu na niekorzyść 

oskarżonego po upływie roku od daty uprawomocnienia się orzeczenia.> 

 

Rozdział 58 

[Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie 

środków przymusu] 

<Odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie> 

 

Art. 552. 

[§ 1.  Oskarżonemu, który w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania został 

uniewinniony lub wobec którego orzeczono łagodniejszą karę lub środek karny albo 

środek związany z poddaniem sprawcy próbie, przysługuje od Skarbu Państwa 

odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wynikłe 

z wykonania względem niego w całości lub w części kary lub środka, których nie powinien 

był ponieść, oraz wykonywania wobec niego środka przymusu określonego w dziale VI. W 

razie ponownego skazania oskarżonego odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje za 
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niezasadne wykonywanie środków przymusu w zakresie, w jakim nie zostały zaliczone na 

poczet orzeczonych kar lub środków.] 

<§ 1. Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępowania lub kasacji został 

uniewinniony lub skazany na łagodniejszą karę, służy od Skarbu Państwa 

odszkodowanie za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, 

wynikłe z wykonania względem niego w całości lub w części kary, której nie 

powinien był ponieść.> 

§ 2.  Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli po uchyleniu skazującego orzeczenia postępowanie 

umorzono wskutek okoliczności, których nie uwzględniono we wcześniejszym 

postępowaniu. 

§ 3. Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia powstaje również w związku z 

zastosowaniem środka zabezpieczającego w warunkach określonych w § 1 i 2. 

[§ 4.  Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia z racji niesłusznego wykonania kary lub 

środka karnego przysługuje również, jeżeli w wyniku kasacji lub wznowienia 

postępowania stwierdzono, że zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo 

zawieszono lub z której wykonania warunkowo zwolniono, albo podjęcie warunkowo 

umorzonego postępowania i orzeczenie wobec sprawcy kary lub środka karnego było 

niewątpliwie niezasadne.] 

<§ 4. Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje również w wypadku niewątpliwie 

niesłusznego tymczasowego aresztowania lub zatrzymania.> 

 

[Art. 552a. 

§ 1. W razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia wobec niego postępowania w 

wypadkach innych niż określone w art. 552 § 1-3 oskarżonemu przysługuje od Skarbu 

Państwa odszkodowanie za poniesioną szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, 

wynikłe z wykonywania wobec niego w tym postępowaniu środków przymusu, o których 

mowa w dziale VI. 

§ 2. Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie, o którym mowa w § 1, przysługuje 

także oskarżonemu w razie skazania z tytułu niezasadnego wykonywania środków 

zapobiegawczych lub zabezpieczenia majątkowego w zakresie, w jakim z uwagi na rodzaj 

i rozmiar orzeczonych kar lub środków karnych nie można było zaliczyć na ich poczet 

okresów wykonywania odpowiednich środków zapobiegawczych podlegających takiemu 

zaliczeniu lub w pełni wykorzystać zastosowanego zabezpieczenia majątkowego. 
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§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w razie orzeczenia o warunkowym umorzeniu 

postępowania. 

Art. 552b. 

 Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia przysługuje również osobie innej niż oskarżony 

w razie niewątpliwie niesłusznego zatrzymania w związku z postępowaniem karnym.] 

 

[Art. 553. 

§ 1. Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie przysługuje temu, kto w zamiarze 

wprowadzenia w błąd organu ścigania lub sądu złożył fałszywe zawiadomienie o 

przestępstwie lub fałszywe wyjaśnienia i spowodował tym niekorzystne dla siebie 

orzeczenie w przedmiocie skazania, warunkowego umorzenia postępowania, zastosowania 

środka zabezpieczającego albo wykonania środka przymusu. 

§ 2. Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu wykonywania środka 

przymusu nie przysługuje, jeżeli jego zastosowanie nastąpiło z powodu bezprawnego 

utrudniania postępowania przez oskarżonego. 

§ 3. Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu wykonywania środka 

zapobiegawczego zastosowanego na podstawie art. 258 § 3 nie przysługuje, jeżeli 

umorzenie postępowania nastąpiło z uwagi na niepoczytalność. 

§ 4. Roszczenie o odszkodowanie nie przysługuje również, jeżeli przed wystąpieniem z tym 

roszczeniem okres wykonywania kar, środków karnych, środków zabezpieczających lub 

środków przymusu, których dotyczy wniosek o odszkodowanie, został zaliczony 

oskarżonemu na poczet kar, środków karnych lub środków zabezpieczających w innym 

postępowaniu, co nie wyklucza dochodzenia roszczeń o zadośćuczynienie z powodu ich 

wykonania. 

§ 5. Przepisu § 1 nie stosuje się do osób składających oświadczenie w warunkach określonych 

w art. 171 § 4, 5 i 7, jak również gdy szkoda lub krzywda powstała na skutek 

przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku przez funkcjonariusza 

publicznego. 

§ 6. W wypadku przyczynienia się przez oskarżonego do wydania orzeczenia, o którym mowa 

w § 1 lub 2, przepis art. 362 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.] 

<Art. 553. 

§ 1. Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie nie przysługuje temu, kto w 

zamiarze wprowadzenia w błąd sądu lub organu ścigania złożył fałszywe 
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zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa lub fałszywe wyjaśnienie i spowodował 

tym niekorzystne dla siebie orzeczenie w przedmiocie skazania, tymczasowego 

aresztowania, zastosowania środka zabezpieczającego albo zatrzymanie. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do osób składających oświadczenie w warunkach 

określonych w art. 171 § 4, 5 i 7, jak również gdy szkoda lub krzywda powstała na 

skutek przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązku przez 

funkcjonariusza publicznego. 

§ 3. W wypadku przyczynienia się przez oskarżonego do wydania orzeczenia, o którym 

mowa w § 1, przepis art. 362 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.> 

 

[Art. 553a. 

Ustalając wysokość odszkodowania, sąd uwzględnia zaliczenie oskarżonemu okresu 

niesłusznego stosowania kar, środków karnych, środków zabezpieczających lub środków 

przymusu, których dotyczy wniosek o odszkodowanie, na poczet kar, środków karnych lub 

środków zabezpieczających orzeczonych w innym postępowaniu.] 

<Art. 553a. 

Ustalając wysokość odszkodowania, sąd uwzględnia zaliczenie oskarżonemu okresu 

niesłusznego stosowania kar, środków zabezpieczających, tymczasowego 

aresztowania lub zatrzymania, których dotyczy wniosek o odszkodowanie, na poczet 

kar lub środków zabezpieczających orzeczonych w innym postępowaniu.> 

 

Art. 554. 

[§ 1. Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia należy złożyć w sądzie okręgowym, w 

którego okręgu wydano orzeczenie w pierwszej instancji, a w wypadku określonym w art. 

552b - w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło 

zwolnienie zatrzymanego. 

§ 2. Sąd okręgowy orzeka wyrokiem na rozprawie w składzie jednego sędziego i dwóch 

ławników. 

§ 3. O terminie rozprawy zawiadamia się organ uprawniony do reprezentowania Skarbu 

Państwa oraz prokuratora, przesyłając odpis wniosku.] 

<§ 1. Żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okręgowym, w którego okręgu 

wydano orzeczenie w pierwszej instancji, a w wypadku określonym w art. 552 § 4 – 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.8780:part=a362:ver=27&full=1
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w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miejsce, w którym nastąpiło 

zwolnienie tymczasowo aresztowanego lub zwolnienie zatrzymanego. 

§ 2. Sąd okręgowy orzeka wyrokiem na rozprawie w składzie jednego sędziego. 

§ 3. O terminie rozprawy zawiadamia się prokuratora, przesyłając odpis wniosku.> 

§ 4. Postępowanie jest wolne od kosztów sądowych. W razie uwzględnienia roszczeń choćby 

w części wnioskodawcy przysługuje od Skarbu Państwa zwrot uzasadnionych wydatków, 

w tym z tytułu ustanowienia jednego pełnomocnika. 

 

[Art. 555. 

Roszczenia przewidziane w niniejszym rozdziale przedawniają się po upływie 3 lat od daty 

uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i 

zadośćuczynienia, a w wypadku określonym w art. 552b - po upływie 3 lat od daty 

zwolnienia.] 

<Art. 555. 

Roszczenia przewidziane w niniejszym rozdziale przedawniają się po upływie roku od 

daty uprawomocnienia się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i 

zadośćuczynienia, w wypadku tymczasowego aresztowania – od daty 

uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, w razie zaś 

zatrzymania – od daty zwolnienia.> 

Art. 557. 

[§ 1.  W razie naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę Skarb Państwa ma 

roszczenie zwrotne do osób, które swym bezprawnym zachowaniem spowodowały 

niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego lub środka przymusu albo 

niesłuszne zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej lub kary, z której 

wykonania zwolniono oskarżonego, albo niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie osoby, 

wobec której nie prowadzono postępowania karnego.] 

<§ 1. W razie naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia za krzywdę Skarb Państwa ma 

roszczenie zwrotne do osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowały 

niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpieczającego, niewątpliwie niesłuszne 

tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie.> 

§ 2. Powództwo dotyczące roszczeń, o których mowa w § 1, może wytoczyć w postępowaniu 

cywilnym prokurator lub organ, który jest powołany do reprezentowania Skarbu Państwa. 
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Jeżeli prokurator nie dopatrzy się podstaw do wytoczenia powództwa, wydaje w tej 

kwestii postanowienie i zawiadamia o tym uprawniony organ. 

 

[Art. 558. 

W sprawach o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie i niesłuszne 

stosowanie środków przymusu przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się tylko 

w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym kodeksie.] 

<Art. 558. 

W sprawach o odszkodowanie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub 

zatrzymanie przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się tylko w kwestiach 

nieuregulowanych w niniejszym kodeksie.> 

 

Art. 611u. 

[§ 1.  W razie prawomocnego orzeczenia przez sąd polski wobec obywatela polskiego lub 

cudzoziemca kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, kary 

ograniczenia wolności, samoistnie orzeczonego środka karnego, a także w razie 

warunkowego zwolnienia lub warunkowego umorzenia postępowania karnego, jeżeli 

orzeczenie nakłada na sprawcę obowiązki określone w art. 34 § 2, art. 39 pkt 2-2d, art. 46 

§ 1 lub 2, art. 67 § 2, art. 72 § 1 pkt 1, 3-7a i 8 lub art. 72 § 2 Kodeksu karnego lub 

oddaje skazanego pod dozór kuratora lub instytucji publicznej, sąd może wystąpić o 

wykonanie orzeczenia do właściwego sądu lub innego organu państwa członkowskiego 

Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale "państwem wykonania orzeczenia", w 

którym sprawca posiada legalne stałe miejsce pobytu, o ile sprawca przebywa w tym 

państwie lub oświadczy, że zamierza tam powrócić.] 

<§ 1. W razie prawomocnego orzeczenia przez sąd polski wobec obywatela polskiego lub 

cudzoziemca kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 

wykonania, kary ograniczenia wolności, samoistnie orzeczonego środka karnego, a 

także w razie warunkowego zwolnienia lub warunkowego umorzenia postępowania 

karnego, jeżeli orzeczenie nakłada na sprawcę obowiązki określone w art. 34 § 1a pkt 

1, art. 39 pkt 2–2d, art. 46 § 1 lub 2, art. 67 § 2, art. 72 § 1 pkt 1, 3–7a i 8 lub art. 72 § 

2 Kodeksu karnego lub oddaje skazanego pod dozór kuratora lub instytucji 

publicznej, sąd może wystąpić o wykonanie orzeczenia do właściwego sądu lub 

innego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym 
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rozdziale „państwem wykonania orzeczenia”, w którym sprawca posiada legalne 

stałe miejsce pobytu, o ile sprawca przebywa w tym państwie lub oświadczy, że 

zamierza tam powrócić.> 

§ 2. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, może być na wniosek sprawcy skierowane również 

do innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej niż państwo legalnego stałego 

miejsca pobytu sprawcy, za zgodą właściwego sądu lub innego organu tego państwa. 

§ 3. Wystąpienie, o którym mowa w § 1 i 2, każdorazowo sąd kieruje wyłącznie do jednego 

państwa wykonania orzeczenia. Ponowne wystąpienie do innego państwa wykonania 

orzeczenia może nastąpić jedynie w razie niewykonania albo częściowego wykonania 

orzeczenia. 

§ 4. Do poświadczonego za zgodność z oryginałem odpisu orzeczenia, o którym mowa w § 1, 

dołącza się zaświadczenie zawierające wszystkie istotne informacje umożliwiające jego 

prawidłowe wykonanie. 

§ 5. Zaświadczenie powinno zostać przetłumaczone na język urzędowy państwa wykonania 

orzeczenia albo na inny język wskazany przez to państwo. 

§ 6. Przekazanie odpisu orzeczenia oraz zaświadczenia 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 orzeczenia sąd przekazuje odpis orzeczenia oraz oryginał 

zaświadczenia. 

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

orzeczenia sąd może również zwracać się do właściwych jednostek organizacyjnych 

Europejskiej Sieci Sądowej. 

§ 8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór zaświadczenia, o 

którym mowa w § 4, zawierając w nim szczegółowe informacje dotyczące przekazanego 

do wykonania orzeczenia, osoby skazanego, rodzaju i wymiaru kary lub środka oraz czasu 

i sposobu wykonania nałożonych obowiązków, mając na uwadze konieczność 

udostępnienia państwu wykonania orzeczenia wszelkich niezbędnych informacji 

umożliwiających podjęcie prawidłowej decyzji w przedmiocie wykonania orzeczenia. 

 

Art. 611wd. 

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

rozdziale "państwem wydania nakazu", o wykonanie europejskiego nakazu ochrony, 



- 92 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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. 

[§ 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.] 

<§ 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. 148a.> 

§ 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. 

§ 4. Jeżeli wniosek o wydanie nakazu został skierowany przez osobę podlegającą ochronie na 

podstawie orzeczenia wydanego w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej 

bezpośrednio do polskiego prokuratora, z pominięciem właściwego organu, prokurator 

przekazuje wniosek właściwemu sądowi lub innemu organowi w państwie, w którym 

wydano orzeczenie wobec osoby, przeciwko której jest lub było prowadzone 

postępowanie karne. 

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

stosuje się przepisy prawa polskiego. 

 

Art. 618f. 

§ 1. Biegłemu i specjaliście nie będącemu funkcjonariuszem organów procesowych 

powołanym przez sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze przysługuje 

wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz zwrot poniesionych przez nich wydatków 

niezbędnych dla wydania opinii. 
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§ 2. Wysokość wynagrodzenia za wykonaną pracę biegłego i specjalisty nie będącego 

funkcjonariuszem organów procesowych ustala się uwzględniając wymagane 

kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość wydatków, o 

których mowa w § 1 - na podstawie złożonego rachunku. 

§ 3. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo 

według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze 

względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki 

wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej 

dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa 

ustawa budżetowa. 

§ 4. Wynagrodzenie biegłego i specjalisty nie będącego funkcjonariuszem organów 

procesowych, będących podatnikami obowiązanymi do rozliczenia podatku od towarów i 

usług, podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze stawką 

tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu. 

<§ 4a. Jeżeli opinia jest fałszywa, wynagrodzenie oraz zwrot jakichkolwiek kosztów 

poniesionych przez biegłego związanych z jej sporządzeniem lub złożeniem nie 

przysługują.  

§ 4b. Jeżeli opinia jest nierzetelna lub została sporządzona lub złożona ze znacznym 

nieusprawiedliwionym opóźnieniem, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu 

obniżeniu; można również odstąpić od przyznania wynagrodzenia lub zwrotu 

jakichkolwiek kosztów poniesionych przez biegłego związanych z jej sporządzeniem 

lub złożeniem.> 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, stawki wynagrodzenia 

biegłych za wykonaną pracę oraz taryfy zryczałtowane, o których mowa w § 3, mając na 

uwadze nakład pracy i kwalifikacje biegłego oraz poziom wynagrodzeń uzyskiwanych 

przez pracowników wykonujących podobne zawody, stopień złożoności problemu 

będącego przedmiotem opinii oraz warunki, w jakich opracowano opinię, a także sposób 

dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii. 

 

Art. 632. 

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia 

postępowania koszty procesu ponosi: 



- 94 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

1)  w sprawach z oskarżenia prywatnego - oskarżyciel prywatny, a w razie pojednania się 

stron - oskarżyciel i oskarżony w zakresie przez siebie poniesionym, jeżeli strony w 

zawartej ugodzie nie uregulowały tego inaczej, 

[2)  w sprawach z oskarżenia publicznego - Skarb Państwa, z wyjątkiem należności z tytułu 

udziału adwokata lub radcy prawnego w charakterze pełnomocnika pokrzywdzonego, 

oskarżyciela posiłkowego albo innej osoby, a także z tytułu obrony oskarżonego w 

sprawie, w której oskarżony skierował przeciwko sobie podejrzenie popełnienia czynu 

zabronionego.] 

<2) w sprawach z oskarżenia publicznego – Skarb Państwa, z wyjątkiem należności z 

tytułu udziału adwokata lub radcy prawnego w charakterze pełnomocnika 

pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego albo innej osoby.> 

 

Art. 632a. 

<§ 1.>W wyjątkowych wypadkach, w razie umorzenia postępowania, sąd może orzec, że 

koszty procesu ponosi w całości lub w części oskarżony, a w sprawach z oskarżenia 

prywatnego oskarżony lub Skarb Państwa. 

<§ 2. W razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania sąd orzeka, że 

koszty procesu ponosi w całości lub w części oskarżony, jeżeli: 

1) oskarżony skierował przeciwko sobie podejrzenie popełnienia czynu 

zabronionego, 

2) ukrywanie się oskarżonego przyczyniło się do przedawnienia karalności 

zarzucanego mu czynu, 

3) umorzono przeciwko oskarżonemu postępowanie na podstawie art. 11 § 1.> 

[Art. 672. 

Sąd wojskowy pierwszej instancji sporządza uzasadnienie wyroku z urzędu; nie dotyczy to 

wyroku uwzględniającego wniosek, o którym mowa w art. 335 lub 387.] 

<Art. 672. 

Sąd wojskowy pierwszej instancji sporządza uzasadnienie wyroku z urzędu; nie dotyczy 

to wyroku uwzględniającego wnioski, o których mowa w art. 335 § 1 lub 2 oraz art. 

387.> 
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U S T A W A   z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 2014 

r. poz. 101, z późn. zm.)  

Art. 163. 

[§ 1. Jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się w 

kwocie do pięciu tysięcy złotych. Grzywny ściąga się w drodze egzekucji sądowej na rzecz 

Skarbu Państwa.] 

<§ 1. Jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza 

się w kwocie do trzech tysięcy złotych. Grzywny ściąga się w drodze egzekucji 

sądowej na rzecz Skarbu Państwa.> 

§ 2. Ilekroć kodeks dopuszcza zarządzenie przymusowego sprowadzenia lub aresztowania, 

stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego. 

§ 3. O przymusowe sprowadzenie żołnierza w czynnej służbie wojskowej sąd zwraca się do 

dowódcy jednostki wojskowej, w której pełni on służbę, lub do Żandarmerii Wojskowej, a 

o przymusowe sprowadzenie funkcjonariusza Policji, Biura Ochrony Rządu, Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 

Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży 

Granicznej - do jego przełożonego. 

§ 4. O ukaranie żołnierza w czynnej służbie wojskowej sąd występuje do dowódcy jednostki 

wojskowej, w której pełni on służbę, a o ukaranie funkcjonariusza Policji, Biura Ochrony 

Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 

Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 

Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej - do jego przełożonego. 

 

 

U S T A W A    z dnia 26 marca 1982 r. o Trybunale Stanu (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 

925, z późn. zm.) w art. 18 uchyla się ust. 3. 

Art. 18. 

1. Trybunał Stanu jest sądem pierwszej instancji oraz sądem drugiej instancji. 

2. W postępowaniu przed Trybunałem Stanu oraz Komisją Odpowiedzialności 

Konstytucyjnej stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, chyba 

że niniejsza ustawa stanowi inaczej. 

[3. W postępowaniu przed Trybunałem Stanu powództwo cywilne jest niedopuszczalne.] 



- 96 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

4. W warunkach określonych w art. 2 Trybunał Stanu może zlecić Prokuratorowi 

Generalnemu przeprowadzenie w określonym zakresie postępowania co do czynu 

wypełniającego znamiona przestępstwa lub przestępstwa skarbowego. 

5. W postępowaniu przed Trybunałem Stanu oskarżeni, świadkowie i biegli zwolnieni są od 

obowiązku zachowania w tajemnicy informacji niejawnych. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.)  

 

Art. 19. 

1. 
(1)

 Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez 

Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia 

dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw: 

1)   przeciwko życiu, określonych w art. 148-150 Kodeksu karnego, 

2)   określonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 

164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 189a, art. 211a, 

art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 2, art. 

232, art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 258, art. 269, art. 280-282, art. 285 § 1, art. 

286 § 1, art. 296 § 1-3, art. 296a § 1, 2 i 4, art. 299 § 1-6 oraz art. 310 § 1, 2 i 4 

Kodeksu karnego, 

2a)  określonych w art. 46 ust. 1, 2 i 4, art. 47 oraz art. 48 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 

czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715), 

3)   przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 297-306 Kodeksu karnego, 

powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli 

wysokość szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość 

najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

3a)  przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, gdy pokrzywdzonym jest małoletni 

albo gdy treści pornograficzne, o których mowa w art. 202 Kodeksu karnego, 

obejmują udział małoletniego, 

4)   skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 
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4a)  skarbowych, o których mowa w art. 107 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

5)   nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami 

wybuchowymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi albo ich 

prekursorami oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi, 

6)   określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające 

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554, z późn. zm.), 

7)   określonych w art. 43-46 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu 

i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz. 1411, z późn. 

zm.), 

8)   
(2)

 ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej, 

gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd okręgowy może, w 

drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną, na pisemny wniosek 

Komendanta Głównego Policji albo Komendanta CBŚP, złożony po uzyskaniu 

pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, albo na pisemny wniosek komendanta 

wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora 

okręgowego właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji, Komendant 

CBŚP albo komendant wojewódzki Policji może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody 

właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, kontrolę operacyjną, zwracając się 

jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie 

postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od 

dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę 

operacyjną oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów 

zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. (uchylony) 
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5. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub 

oskarżonego, we wniosku organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie kontroli 

operacyjnej zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

6. 
(3)

 Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków 

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

6a. 
(4)

 Kontroli operacyjnej nie stanowią czynności, o których mowa w ust. 6 pkt 2, polegające 

na uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu w pomieszczeniach, o których mowa w art. 15 ust. 1 

pkt 4a. 

6b. 
(5)

 Realizacja czynności, o których mowa w ust. 6a, nie wymaga zgody sądu. 

7. Wniosek organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd okręgowy 

kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2)   opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 6. 

8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy może, 

na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji, Komendanta CBŚP albo komendanta 

wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora, o 

którym mowa w ust. 1, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie 
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o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny tej 

kontroli. 

9. 
(6)

 W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek 

Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, może , również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8, wydawać 

kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie 

okresy, których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy. 

9a. 
(7)

 Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji 

może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa w ust. 1, 3, 8 

i 9, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3. 

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 7. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, sąd okręgowy rozpoznaje jednoosobowo, 

przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być 

realizowane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i 

udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów 

wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu 

może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Policji wnioskującego o 

zarządzenie kontroli operacyjnej. 

12. 
(8)

 Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Policję kontroli 

operacyjnej. 

12a. 
(9)

 Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) zapewnia warunki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej 

stosownie do posiadanej infrastruktury. 
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13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

14. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o wynikach 

kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej 

kontroli. 

15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Policji, 

Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi, o 

którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli 

operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się 

odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

[15a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 

15b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o zakresie i sposobie 

wykorzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu 

postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

15c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej, albo popełnionego przez 

inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 

postanowieniem sąd, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w 

trybie określonym w ust. 3, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, prokurator kieruje do sądu nie później niż w ciągu 

miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli 

operacyjnej, przekazanych mu przez organ Policji niezwłocznie, nie później jednak niż w 

terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

15e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 15c, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku przez prokuratora.] 

15f. 
(10)

 W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 15: 
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1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, 

Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant wojewódzki Policji 

zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa w 

art. 240 § 1 Kodeksu karnego, albo informacje stanowiące tajemnice związane z 

wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu 

postępowania karnego, Komendant Główny Policji, Komendant CBŚP albo komendant 

wojewódzki Policji przekazuje prokuratorowi te materiały. 

15g. 
(11)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 15f pkt 2, prokurator niezwłocznie po 

otrzymaniu materiałów kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo 

wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 3, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa w 

ust. 15f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, nieobjęte zakazami, 

określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem 

informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

15h. 
(12)

 Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez prokuratora, wydaje postanowienie o 

dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w 

ust. 15g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność 

nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza niezwłoczne 

zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

15i. 
(13)

 Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w 

postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w ust. 15g pkt 2, prokuratorowi 

przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania karnego. 

15j. 
(14)

 Organ Policji jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu 

materiałów, o którym mowa w ust. 15h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i 

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym 
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jest niedopuszczalne. Organ Policji niezwłocznie informuje prokuratora, o którym mowa 

w ust. 15g, o zniszczeniu tych materiałów. 

16. Osobie, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, nie udostępnia się materiałów 

zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień wynikających 

z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

16a. 
(15)

 Sąd okręgowy, Prokurator Generalny, prokurator okręgowy i organ Policji prowadzą 

rejestry postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli 

operacyjnej. 

16b. 
(16)

 Komendant Główny Policji prowadzi rejestr centralny wniosków i zarządzeń 

dotyczących kontroli operacyjnej prowadzonej przez organy Policji w zakresie 

przewidzianym dla prowadzonych przez nie rejestrów. 

16c. 
(17)

 W komórkach organizacyjnych Policji wykonujących zarządzenia w sprawie kontroli 

operacyjnej można odrębnie rejestrować dane zawarte w dokumentacji z kontroli 

operacyjnej w zakresie przewidzianym dla prowadzonych przez organy Policji rejestrów, 

o których mowa w ust. 16a. 

16d. 
(18)

 Rejestry, o których mowa w ust. 16a-16c, prowadzi się w formie elektronicznej, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

17. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających 

znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, 

protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ 

Policji, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

17a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 17, organ Policji jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

18. (uchylony) 

19. (uchylony) 

20. 
(19)

 Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 3, 8 i 9 - przysługuje zażalenie organowi Policji, który złożył wniosek o 

wydanie tego postanowienia; 

2)   ust. 3 i 15c - przysługuje zażalenie właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w ust. 

1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 
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21. 
(20)

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli 

operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

22. Minister właściwy do spraw wewnętrznych przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi 

informację o działalności określonej w ust. 1-21, w tym informacje i dane, o których 

mowa w art. 20 ust. 3. Informacja powinna być przedstawiona Sejmowi i Senatowi do 

dnia 30 czerwca roku następnego po roku nią objętym. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1402, z późn. zm.)  

Art. 9e. 

 1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez Straż 

Graniczną w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania i utrwalenia 

dowodów, ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw: 

1)   określonych w art. 163 § 1, art. 164 § 1, art. 165 § 1, art. 166 § 1 i 2, art. 167, art. 168, 

art. 171, art. 172, art. 173 § 1, art. 258, art. 264 § 2 i 3 i art. 299 § 1 Kodeksu karnego, 

2)   
(4)

 określonych w art. 270-276 Kodeksu karnego w zakresie wiarygodności 

dokumentów uprawniających do przekraczania granicy państwowej, dokumentów 

uprawniających do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub dokumentów 

wymaganych do ich wydania, ; 

3)   skarbowych, o których mowa w art. 134 § 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego, 

jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności publicznej przekraczają 

pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na 

podstawie odrębnych przepisów, 

4)   
(5)

 określonych w art. 183 § 2, 4 i 5, art. 184 § 1 i 2, art. 263 § 1 i 2, art. 278 § 1, art. 

291 § 1 i art. 306 Kodeksu karnego, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o 
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przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.), a także art. 44 i 

art. 46a ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu 

komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991) oraz art. 109 ust. 

1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1446, późn. zm.), jeżeli przestępstwa te pozostają w związku z 

przemieszczaniem przedmiotów przestępstwa przez granicę państwową, 

5)   określonego w art. 464 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, 

6)   określonych w art. 228, 229 i 231 Kodeksu karnego, popełnionych przez 

funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

obowiązków służbowych, 

6a)  określonych w art. 229 Kodeksu karnego, popełnionych przez osoby niebędące 

funkcjonariuszami lub pracownikami Straży Granicznej w związku z wykonywaniem 

czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Straży Granicznej, 

6b)  określonych w art. 264a Kodeksu karnego oraz art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 

r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew 

przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

6c)  określonych w art. 189a Kodeksu karnego i w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Przepisy wprowadzające Kodeks karny, 

7)   
(6)

 ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej, 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Pisemną zgodę komendantowi oddziału Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, 

wydaje prokurator okręgowy właściwy ze względu na siedzibę tego komendanta. 

3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze 

względu na siedzibę organu Straży Granicznej składającego wniosek. 

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa: 

1)   Komendant Główny Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora 

Generalnego, 

2)   komendant oddziału Straży Granicznej, po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o 

którym mowa w ust. 2, 
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może zarządzić kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego 

miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w tej sprawie. W 

razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia kontroli 

operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz dokonuje 

protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas jej 

stosowania. 

5. (uchylony). 

6. W przypadku zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskarżonego, 

we wniosku organu Straży Granicznej o zarządzenie kontroli operacyjnej zamieszcza się 

informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

7. 
(7)

 Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków 

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

7a. 
(8)

 Kontroli operacyjnej nie stanowią czynności, o których mowa w ust. 7 pkt 2, polegające 

na uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu w pomieszczeniach, o których mowa w art. 11 ust. 1 

pkt 7a. 

7b. 
(9)

 Realizacja czynności, o których mowa w ust. 7a, nie wymaga zgody sądu. 

8. Wniosek organu Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd 

kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim; 

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 
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4)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 7. 

9. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy może, 

na pisemny wniosek Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału 

Straży Granicznej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w 

ust. 1, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym 

przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli. 

10. 
(10)

 W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią 

się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy , na pisemny wniosek 

Komendanta Głównego Straży Granicznej lub komendanta oddziału Straży Granicznej, 

złożony po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o którym mowa w ust. 1, może , 

również po upływie okresów, o których mowa w ust. 9, wydawać kolejne postanowienia o 

przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, których łączna długość 

nie może przekraczać 12 miesięcy. 

10a. 
(11)

 Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant oddziału Straży Granicznej 

może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa w ust. 1, ust. 

4 pkt 1, ust. 9 i 10 lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 4 pkt 1. 

11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 8. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 4, 9 lub 10, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 9 i 10, sąd okręgowy rozpoznaje na posiedzeniu, 

jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznaniem tych wniosków są 

wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i 

udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów 

wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu 

może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Straży Granicznej 

wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej. 

13. 
(12)

 Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 
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technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Straż Graniczną 

kontroli operacyjnej. 

13a. 
(13)

 Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) zapewnia warunki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Straż Graniczną kontroli 

operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury. 

14. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

15. Organ Straży Granicznej, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o 

wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu 

tej kontroli. 

16. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny Straży 

Granicznej lub komendant oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi, o 

którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli 

operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się 

odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

[16a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 

16b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o zakresie i sposobie 

wykorzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu 

postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

16c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez 

inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 

postanowieniem sąd, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w 

trybie określonym w ust. 4, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 
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16d. Wniosek, o którym mowa w ust. 16c, prokurator kieruje do sądu nie później niż w ciągu 

miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli 

operacyjnej, przekazanych mu przez organ Straży Granicznej niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

16e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 16c, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku przez prokuratora.] 

16f. 
(14)

 W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 16: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, 

Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant oddziału Straży Granicznej 

zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa 

w art. 240 § 1 Kodeksu karnego, albo informacje stanowiące tajemnice związane z 

wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu 

postępowania karnego, Komendant Główny Straży Granicznej albo komendant 

oddziału Straży Granicznej przekazuje prokuratorowi te materiały. 

16g. 
(15)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 16f pkt 2, prokurator niezwłocznie po 

otrzymaniu materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo 

wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 4, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa 

w ust. 16f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, nieobjęte zakazami 

określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem 

informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

16h. 
(16)

 Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez prokuratora, wydaje postanowienie o 

dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w 

ust. 16g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność 

nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza niezwłoczne 

zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 



- 109 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

16i. 
(17)

 Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w 

postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w ust. 16g pkt 2, prokuratorowi 

przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu 

postępowania karnego. 

16j. 
(18)

 Organ Straży Granicznej jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o 

zniszczeniu materiałów, o którym mowa w ust. 16h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i 

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym 

jest niedopuszczalne. Organ Straży Granicznej niezwłocznie informuje prokuratora, o 

którym mowa w ust. 16g, o zniszczeniu tych materiałów. 

17. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się 

materiałów zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień 

wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

17a. 
(19)

 Sąd okręgowy, Prokurator Generalny, prokurator okręgowy i organ Straży Granicznej 

prowadzą rejestry postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących 

kontroli operacyjnej. Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej, z zachowaniem 

przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

18. Organ Straży Granicznej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej, dokonuje 

niezwłocznie po zakończeniu kontroli protokolarnego, komisyjnego zniszczenia 

zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej materiałów niezawierających 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemających znaczenia 

dla toczącego się postępowania karnego. 

18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 18, organ Straży Granicznej jest obowiązany do niezwłocznego 

poinformowania prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

19. 
(20)

 Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 4, 9 i 10 - przysługuje zażalenie organowi Straży Granicznej, który złożył 

wniosek o wydanie tego postanowienia; 

2)   ust. 4 i 16c - przysługuje zażalenie właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w ust. 

1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

20. 
(21)

 Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem 

Sprawiedliwości, ministrem właściwym do spraw łączności oraz ministrem właściwym do 

spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli 
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operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 553, z 

późn. zm.)  

Art. 36d. 

 1. 
(36)

 Uzyskane w czasie prowadzenia czynności wywiadu skarbowego dane, o których 

mowa w art. 36b ust. 1, oraz materiały, w tym materiały zgromadzone podczas stosowania 

kontroli operacyjnej lub niejawnego nadzorowania wytwarzania, przemieszczania, 

przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa, które: 

1)   zawierają informacje mające znaczenie dla postępowania kontrolnego, są 

przekazywane właściwemu miejscowo organowi kontroli skarbowej, w razie potrzeby 

z wnioskiem o wszczęcie postępowania kontrolnego; 

2)   zawierają dowody pozwalające na wszczęcie albo mające znaczenie dla postępowania 

w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, Generalny Inspektor Kontroli 

Skarbowej przekazuje Prokuratorowi Generalnemu. 

[1a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot, albo w postępowaniu kontrolnym 

prowadzonym w stosunku do osoby, wobec której zarządzono kontrolę operacyjną. 

1b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania materiałów 

przekazanych na podstawie art. 36d ust. 1 pkt 2. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu 

postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

1c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez 



- 111 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym w sprawie o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe orzeka postanowieniem Sąd, na wniosek 

Prokuratora Generalnego. 

1d. Wniosek, o którym mowa w ust. 1c, Prokurator Generalny kieruje do Sądu nie później niż 

w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania 

kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej 

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej 

kontroli. 

1e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 1c, w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku przez Prokuratora Generalnego.] 

1f. 
(37)

 W przypadku, gdy materiały uzyskane w toku kontroli operacyjnej: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, 

Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i 

protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa 

w art. 240 § 1 Kodeksu karnego, albo informacje stanowiące tajemnice związane z 

wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu 

postępowania karnego, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej przekazuje 

Prokuratorowi Generalnemu te materiały. 

1g. 
(38)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 1f pkt 2, Prokurator Generalny niezwłocznie po 

otrzymaniu materiałów, kieruje je do Sądu, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa 

w ust. 1f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe materiałów zawierających informacje stanowiące tajemnice 

związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 

Kodeksu postępowania karnego, nieobjęte zakazami określonymi w art. 178a i art. 180 

§ 3 Kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o 

których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

1h. 
(39)

 Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Prokuratora Generalnego, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu w sprawie o 

przestępstwo lub przestępstwo skarbowe materiałów, o których mowa w ust. 1g pkt 2, gdy 
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jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być 

ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza niezwłoczne zniszczenie 

materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe jest niedopuszczalne. 

1i. 
(40)

 Na postanowienie Sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w 

postępowaniu w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe materiałów, o których 

mowa w ust. 1g pkt 2, Prokuratorowi Generalnemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia 

stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

2. W postępowaniu przed Sądem, w odniesieniu do materiałów zgromadzonych podczas 

stosowania kontroli operacyjnej lub niejawnego nadzorowania wytwarzania, 

przemieszczania i przechowywania przedmiotów przestępstwa oraz obrotu nimi, stosuje 

się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

3. 
(41)

 Materiały uzyskane w wyniku czynności podjętych na podstawie art. 36aa ust. 1, art. 

36b ust. 1, art. 36c ust. 1 i 2 lub art. 36ca ust. 1, niezawierające dowodów pozwalających 

na wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe , a także 

materiały uzyskane w wyniku kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1h, których 

zniszczenie zarządził Sąd, podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu 

zniszczeniu. 

4. Zniszczenie, o którym mowa w ust. 3, zarządza: 

1)   kierownik komórki organizacyjnej urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych właściwej w sprawach wywiadu skarbowego - w 

odniesieniu do materiałów uzyskanych w wyniku czynności podjętych na podstawie 

art. 36aa ust. 1 i art. 36b ust. 1; 

2)   Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej - w odniesieniu do materiałów uzyskanych w 

wyniku czynności podjętych na podstawie art. 36c ust. 1 i 2 i art. 36ca ust. 1. 

5. 
(42)

 O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 3, zgromadzonych na podstawie art. 36b ust. 1 , art. 36c ust. 1 i 2 i art. 36ca 

ust. 1, a także materiałów uzyskanych w wyniku kontroli operacyjnej, o których mowa w 

ust. 1h, których zniszczenie zarządził Sąd, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej 

niezwłocznie informuje Prokuratora Generalnego. 
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U S T A W A   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 

wprowadza się następujące zmiany: 

Art. 34. 

§ 1. 
(9)

 Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc, 

najdłużej 2 lata; wymierza się ją w miesiącach i latach. 

§ 1a. 
(10)

 Kara ograniczenia wolności polega na: 

1)   obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, 

2)   obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym 

miejscu, z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego, 

[3)   obowiązku, o którym mowa w art. 72 § 1 pkt 4-7a,] 

4)   potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel 

społeczny wskazany przez sąd. 

§ 1b. 
(11)

 Obowiązki i potrącenie, o których mowa w § 1a, orzeka się łącznie lub osobno. 

§ 2. 
(12)

 W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: 

1)   nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu, 

2)  
(13)

 (uchylony), 

3)   ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary. 

[§ 3. 
(14)

 Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może orzec świadczenie pieniężne 

wymienione w art. 39 pkt 7 lub obowiązki, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 2 i 3.] 

<§ 3. Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może orzec świadczenie pieniężne 

wymienione w art. 39 pkt 7 lub obowiązki, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 2–7a.”; 

 

Art. 35. 

§ 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 

do 40 godzin w stosunku miesięcznym. 

§ 2. Potrącenie wynagrodzenia za pracę może być orzeczone wobec osoby zatrudnionej; w 

okresie, na jaki zostało orzeczone potrącenie, skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu 

stosunku pracy. 

§ 3. Sąd określa czas wykonywania obowiązku, o którym mowa w art. 34 § 1a pkt 2, 

uwzględniając warunki pracy skazanego oraz wymiar innych nałożonych obowiązków, 

przy czym nie może być on dłuższy niż 12 miesięcy oraz dłuższy niż 70 godzin w 

stosunku tygodniowym i 12 godzin w stosunku dziennym. 
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[§ 4. Do orzekania świadczenia pieniężnego wymienionego w art. 39 pkt 7 oraz obowiązków, 

o których mowa w art. 72 § 1 pkt 2-5, przepis art. 74 stosuje się odpowiednio.] 

<§ 4. Do orzekania świadczenia pieniężnego wymienionego w art. 39 pkt 7 oraz 

obowiązków, o których mowa w art. 72 § 1 pkt 2–7a, przepis art. 74 stosuje się 

odpowiednio.> 

[Art. 37b. 

W sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia wolności, niezależnie od dolnej granicy 

ustawowego zagrożenia przewidzianego w ustawie za dany czyn, sąd może orzec 

jednocześnie karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 miesięcy, a 

jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej 10 lat - 6 miesięcy, oraz 

karę ograniczenia wolności do lat 2. W pierwszej kolejności wykonuje się wówczas karę 

pozbawienia wolności, chyba że ustawa stanowi inaczej.] 

<Art. 37b. 

W sprawie o występek zagrożony karą pozbawienia wolności, niezależnie od dolnej 

granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego w ustawie za dany czyn, sąd może 

orzec jednocześnie karę pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym 3 

miesięcy, a jeżeli górna granica ustawowego zagrożenia wynosi przynajmniej 10 lat – 

6 miesięcy, oraz karę ograniczenia wolności do lat 2. Przepisów art. 69–75 nie stosuje 

się. W pierwszej kolejności wykonuje się wówczas karę pozbawienia wolności, chyba 

że ustawa stanowi inaczej.> 

 

Art. 41. 

§ 1. Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania 

określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska 

lub wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub 

wykonywanie zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. 

[§ 1a. 
(30)

 Sąd może orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, 

wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z 

wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony 

albo dożywotnio w razie skazania na karę pozbawienia wolności za przestępstwo 

przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego oraz w razie 

skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i 

zdrowiu na szkodę małoletniego.] 
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<§ 1a. Sąd może orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, 

wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z 

wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas 

określony albo dożywotnio w razie skazania na karę pozbawienia wolności za 

przestępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego 

oraz w razie skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo 

przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego.> 

§ 1b. 
(31)

 Sąd orzeka dożywotnio zakaz, o którym mowa w § 1a, w razie ponownego skazania 

sprawcy w warunkach określonych w tym przepisie. 

§ 2. Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie skazania 

za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze 

jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem. 

 

[Art. 59a. 

§ 1. Jeżeli przed rozpoczęciem przewodu sądowego w pierwszej instancji sprawca, który nie 

był uprzednio skazany za przestępstwo umyślne z użyciem przemocy, pojednał się z 

pokrzywdzonym, w szczególności w wyniku mediacji i naprawił szkodę lub zadośćuczynił 

wyrządzonej krzywdzie, umarza się, na wniosek pokrzywdzonego, postępowanie karne o 

występek zagrożony karą nieprzekraczającą 3 lat pozbawienia wolności, a także o 

występek przeciwko mieniu zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia 

wolności, jak również o występek określony w art. 157 § 1. 

§ 2. Jeżeli czyn został popełniony na szkodę więcej niż jednego pokrzywdzonego, warunkiem 

zastosowania § 1 jest pojednanie się, naprawienie przez sprawcę szkody oraz 

zadośćuczynienie za wyrządzoną krzywdę w stosunku do wszystkich pokrzywdzonych. 

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli zachodzi szczególna okoliczność uzasadniająca, że 

umorzenie postępowania byłoby sprzeczne z potrzebą realizacji celów kary.] 

 

[Art. 60a. 

Uwzględniając wniosek, o którym mowa w art. 335, art. 338a lub art. 387 Kodeksu 

postępowania karnego, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary także w 

innych wypadkach niż przewidziane w art. 60 § 1-4; sąd może także odstąpić od 

wymierzenia kary i orzec wyłącznie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, 
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jeżeli przypisany oskarżonemu występek jest zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat 

pozbawienia wolności.] 

Art. 67. 

 § 1. 
(93)

 Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i 

biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. 

§ 2. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę 

pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji 

społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie 

demoralizacji lub pomoc skazanym. 

[§ 3. 
(94)

 Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek 

naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również obowiązek 

zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków orzeka nawiązkę; 

sąd może nałożyć na sprawcę obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5-6b, 7a lub 

7b, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 lub zakaz 

prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2. Nakładając na sprawcę 

przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby 

najbliższej obowiązek wymieniony w art. 72 § 1 pkt 7b, sąd określa sposób kontaktu 

sprawcy z pokrzywdzonym.] 

<§ 3. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd nakłada na sprawcę obowiązek 

naprawienia szkody w całości albo w części, a w miarę możliwości również 

obowiązek zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, albo zamiast tych obowiązków 

orzeka nawiązkę; sąd może nałożyć na sprawcę obowiązki wymienione w art. 72 § 1 

pkt 1–3, 5–6b, 7a lub 7b, a ponadto orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 

39 pkt 7 lub zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2. 

Przepisy art. 72 § 1a i 1b stosuje się odpowiednio.> 

§ 4. Przepis art. 74 stosuje się odpowiednio. 

 

Art. 75a. 

§ 1. Wobec skazanego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 

wykonania, który w okresie próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności gdy 

popełnił inne przestępstwo niż określone w art. 75 § 1, albo jeżeli uchyla się od uiszczenia 

grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków 

karnych, środków kompensacyjnych lub przepadku, sąd może, jeżeli cele kary zostaną w 
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ten sposób spełnione, mając na względzie wagę i rodzaj czynu zabronionego przypisanego 

skazanemu, zamiast zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności zamienić ją na 

karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, 

kontrolowanej pracy na cele społeczne, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia 

wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności, albo na grzywnę, 

przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm stawkom 

dziennym grzywny. Kara ograniczenia wolności nie może trwać dłużej niż 2 lata, a 

grzywna nie może przekroczyć 810 stawek dziennych. 

[§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do skazanego, który nie wykonał obowiązku określonego w 

art. 72 § 1 pkt 7b lub w § 2.] 

<§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się: 

1) w wypadkach, o których mowa w art. 75 § 1, 1a i 2a; 

2) do skazanego, który nie wykonał obowiązku określonego w art. 72 § 1 pkt 7b lub 

w § 2.> 

§ 3. Sąd, zamieniając karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 

wykonania na karę ograniczenia wolności albo na grzywnę, w miarę możliwości 

wysłuchuje skazanego. 

§ 4. Zamiana kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę 

ograniczenia wolności albo na grzywnę nie zwalnia skazanego od wykonania orzeczonych 

wobec niego środków karnych, przepadku, środków kompensacyjnych lub środków 

zabezpieczających, chociażby następnie orzeczono karę łączną. 

§ 5. Jeżeli skazany uchyla się od wykonywania kary ograniczenia wolności, od uiszczenia 

grzywny, wykonania nałożonych na niego obowiązków lub orzeczonych środków 

karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych, sąd uchyla zamianę i zarządza 

wykonanie kary pozbawienia wolności. 

§ 6. W wypadku uchylenia zamiany i zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności na 

poczet zarządzonej kary pozbawienia wolności zalicza się dotychczas wykonaną karę 

grzywny albo karę ograniczenia wolności, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia 

wolności równa się dwóm stawkom dziennym grzywny albo dwóm dniom kary 

ograniczenia wolności. 

[§ 7. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kara pozbawienia wolności z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania została orzeczona na podstawie art. 60 § 5 lub art. 60a.] 
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<§ 7. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kara pozbawienia wolności z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania została orzeczona na podstawie art. 60 § 5.> 

 

Art. 76. 

 [§ 1. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia okresu 

próby. W wypadku, o którym mowa w art. 75a, zatarcie skazania następuje z upływem 

okresów przewidzianych w art. 107 § 4 i 4a. Przepis art. 108 stosuje się.] 

<§ 1. Skazanie ulega zatarciu z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od zakończenia 

okresu próby.> 

<§ 1a. W wypadku, o którym mowa w art. 75a, zatarcie skazania następuje z upływem 

okresów przewidzianych w art. 107 § 4 i 4a. 

§ 1b. W wypadkach, o których mowa w § 1 i 1a, przepis art. 108 stosuje się.> 

[§ 2. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę, środek karny, przepadek lub środek 

kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, darowaniem 

albo przedawnieniem ich wykonania.] 

<§ 2. Jeżeli wobec skazanego orzeczono grzywnę, środek karny, przepadek lub środek 

kompensacyjny, zatarcie skazania nie może nastąpić przed ich wykonaniem, 

darowaniem albo przedawnieniem ich wykonania. Zatarcie skazania nie może 

nastąpić również przed wykonaniem środka zabezpieczającego.> 

 

Art. 85. 

§ 1. Jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego 

samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. 

§ 2. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z 

zastrzeżeniem art. 89, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o 

których mowa w § 1. 

[§ 3. Podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo 

popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej 

łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład 

której wchodzi kara, która była wykonywana w chwili popełnienia czynu.] 

<§ 3. Jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej 

sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub 
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inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w 

czasie popełnienia czynu.> 

<§ 3a. Jeżeli kara wykonywana lub orzeczona, o której mowa w § 3, stanie się następnie 

podstawą orzeczenia kary lub kar łącznych, zakaz łączenia kar odnosi się również do 

tej kary lub kar łącznych.> 

§ 4. Karą łączną nie obejmuje się kar orzeczonych wyrokami, o których mowa w art. 114a. 

 

Art. 86. 

§ 1. 
(141)

 Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za 

poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych 

grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia 

wolności wymierza się w miesiącach i latach. 

§ 1a. Jeżeli suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi 25 lat albo więcej, a 

chociażby jedna z podlegających łączeniu kar wynosi nie mniej niż 10 lat, sąd może orzec 

karę łączną 25 lat pozbawienia wolności. 

§ 2. Wymierzając karę łączną grzywny, sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej, 

kierując się wskazaniami określonymi w art. 33 § 3; wysokość stawki dziennej nie może 

jednak przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio. 

§ 2a. Jeżeli chociażby jedna z podlegających łączeniu grzywien jest wymierzona kwotowo, 

karę łączną grzywny wymierza się kwotowo. 

§ 2b. Jeżeli chociażby jedna z podlegających łączeniu grzywien została orzeczona na 

podstawie przepisu przewidującego wyższą górną granicę ustawowego zagrożenia tą karą 

niż określona w art. 33 § 1, sąd wymierza karę łączną grzywny w granicach od najwyższej 

z kar tego rodzaju wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie 

przekraczając jednak 4 500 stawek dziennych grzywny lub najwyższej z kar grzywny, 

jeżeli przekracza ona 4 500 stawek dziennych. 

[§ 3. 
(143)

 Wymierzając karę łączną ograniczenia wolności, sąd określa na nowo obowiązki 

lub wymiar potrącenia, o których mowa w art. 34 § 1a, a także może nałożyć na sprawcę 

obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 2 i 3, jak również orzec świadczenie pieniężne 

wymienione w art. 39 pkt 7.] 

<§ 3. Wymierzając karę łączną ograniczenia wolności, sąd określa na nowo obowiązki 

lub wymiar potrącenia, o których mowa w art. 34 § 1a, a także może nałożyć na 
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sprawcę obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 2–7a, jak również orzec świadczenie 

pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7.> 

§ 4. 
(144)

 Zasady wymiaru kary łącznej określone w § 1-3 stosuje się odpowiednio, jeżeli 

przynajmniej jedną z kar podlegających łączeniu jest już orzeczona kara łączna. 

 

Art. 112. 

Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu zabronionego, 

ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca w razie 

popełnienia: 

1)   przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu wewnętrznemu lub zewnętrznemu 

Rzeczypospolitej Polskiej, 

1a)  
(188)

 (utracił moc), 

[2)   przestępstwa przeciwko polskim urzędom lub funkcjonariuszom publicznym,] 

<2) przestępstwa przeciwko polskim urzędom lub funkcjonariuszom publicznym oraz 

przestępstwa wyłudzenia poświadczenia nieprawdy od polskiego funkcjonariusza 

publicznego lub innej osoby uprawnionej na podstawie prawa polskiego do 

wystawienia dokumentu,> 

3)   przestępstwa przeciwko istotnym polskim interesom gospodarczym, 

[4)   przestępstwa fałszywych zeznań złożonych wobec urzędu polskiego,] 

<4) przestępstwa fałszywych zeznań, złożenia fałszywego oświadczenia, opinii lub 

tłumaczenia, posłużenia się dokumentem stwierdzającym tożsamość innej osoby, 

poświadczającym nieprawdę lub fałszywym – wobec urzędu polskiego,> 

5)   przestępstwa, z którego została osiągnięta, chociażby pośrednio, korzyść majątkowa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

 

Art. 233. 

[§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym 

postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.] 

<§ 1. Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w 

innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub 

zataja prawdę, 

podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.> 
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<§ 1a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę z 

obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu samemu lub jego najbliższym, 

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.> 

§ 2. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie 

swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe 

zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie. 

[§ 3. Nie podlega karze, kto, nie wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na 

pytania, składa fałszywe zeznanie z obawy przed odpowiedzialnością karną grożącą jemu 

samemu lub jego najbliższym. 

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię lub tłumaczenie 

mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.] 

<§ 3. Nie podlega karze za czyn określony w § 1a, kto składa fałszywe zeznanie, nie 

wiedząc o prawie odmowy zeznania lub odpowiedzi na pytania. 

§ 4. Kto, jako biegły, rzeczoznawca lub tłumacz, przedstawia fałszywą opinię, ekspertyzę 

lub tłumaczenie mające służyć za dowód w postępowaniu określonym w § 1, 

podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.> 

<§ 4a. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 4 działa nieumyślnie, narażając na istotną 

szkodę interes publiczny, 

podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.> 

[§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej 

wymierzenia, jeżeli: 

1)   fałszywe zeznanie, opinia lub tłumaczenie dotyczy okoliczności nie mogących mieć 

wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, 

2)   sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię lub tłumaczenie, zanim 

nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.] 

<§ 5. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej 

wymierzenia, jeżeli: 

1)   fałszywe zeznanie, opinia, ekspertyza lub tłumaczenie dotyczy okoliczności 

niemogących mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, 

2)   sprawca dobrowolnie sprostuje fałszywe zeznanie, opinię, ekspertyzę lub 

tłumaczenie, zanim nastąpi, chociażby nieprawomocne, rozstrzygnięcie sprawy.> 
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§ 6. Przepisy § 1-3 oraz 5 stosuje się odpowiednio do osoby, która składa fałszywe 

oświadczenie, jeżeli przepis ustawy przewiduje możliwość odebrania oświadczenia pod 

rygorem odpowiedzialności karnej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 

557, z późn. zm.)  

Art. 2. 

Organami postępowania wykonawczego są: 

1)   
(3)

 sąd pierwszej instancji lub inny sąd równorzędny, 

2)   sąd penitencjarny, 

<2a) referendarz sądowy,> 

3)   prezes sądu lub upoważniony sędzia, 

4)   sędzia penitencjarny, 

5)   dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy i Dyrektor 

Generalny Służby Więziennej albo osoba kierująca innym zakładem przewidzianym w 

przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisja penitencjarna, 

6)  
(4)

 sądowy kurator zawodowy oraz kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej, 

7)   sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny, 

8)   urząd skarbowy, 

9)   odpowiedni terenowy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, 

10)  inny organ uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń. 

 

Art. 17a. 

§ 1. W razie orzeczenia wobec skazanego kary pozbawienia wolności oraz kary ograniczenia 

wolności na podstawie art. 37b lub art. 87 § 2 Kodeksu karnego, karę ograniczenia 

wolności kieruje się do wykonania w pierwszej kolejności tylko wówczas, gdy zachodzą 

przeszkody prawne do niezwłocznego wykonania kary pozbawienia wolności. 

[§ 2. W wypadku ustania przeszkód, o których mowa w § 1, sąd - niezależnie od tego, czy kara 

ograniczenia wolności została już w całości wykonana - niezwłocznie kieruje do 

wykonania karę pozbawienia wolności.] 
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<§ 2. W wypadku ustania przeszkód, o których mowa w § 1, sąd – niezależnie od tego, 

czy kara ograniczenia wolności została już w całości wykonana – zawiesza 

postępowanie wykonawcze dotyczące kary ograniczenia wolności i niezwłocznie 

kieruje do wykonania karę pozbawienia wolności.> 

 

Art. 18. 

§ 1. W postępowaniu wykonawczym sąd orzeka postanowieniem. 

§ 2. W kwestiach nie wymagających postanowienia prezes sądu lub upoważniony sędzia 

wydaje zarządzenia. 

§ 3. W kwestiach nie wymagających postanowienia sądu penitencjarnego zarządzenia wydaje 

sędzia penitencjarny. 

<Art. 18a.  

W postępowaniu wykonawczym czynności zastrzeżone dla sądu lub sędziego mogą być 

wykonywane przez referendarza sądowego, z wyłączeniem: 

1) spraw zastrzeżonych dla sądu penitencjarnego oraz sędziego penitencjarnego, 

2) spraw dotyczących wykonania kary pozbawienia wolności, 

3) zarządzania wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności, 

4) rozstrzygania wątpliwości co do wykonania orzeczenia sądu lub zarzutów co do 

obliczenia kary, 

5) spraw, o których mowa w rozdziałach VI i XV–XX, 

6) wydawania postanowień w sprawach, o których mowa w rozdziałach XII i XIII.> 

”; 

Art. 20. 

§ 1. W postępowaniu wykonawczym sąd orzeka jednoosobowo. 

§ 2. 
(49)

 Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie; zostaje ono 

przekazane bezzwłocznie zarządzeniem wraz z aktami sprawy do sądu wyższej instancji, 

chyba że sąd orzekający w tym samym składzie przychyli się do zażalenia. 

§ 3. Sąd wyższej instancji rozpoznaje zażalenie jednoosobowo. 

§ 4. 
(50)

 Sąd wyższej instancji rozpoznaje zażalenie w terminie 21 dni od daty jego 

przekazania przez sąd pierwszej instancji, chyba że ustawa przewiduje rozpoznanie 

zażalenia na posiedzeniu, w którym uprawnione osoby mogą wziąć udział. 
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<Art. 20a. 

§ 1. Zażalenie na postanowienie referendarza sądowego rozpoznaje sąd, w którym 

wydano zaskarżone postanowienie. 

§ 2. Wniesienie zażalenia na postanowienie referendarza sądowego wstrzymuje jego 

wykonanie. 

§ 3. Przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia referendarza sądowego stosuje się 

odpowiednio do zażaleń na zarządzenia referendarza sądowego.> 

 

Art. 57. 

§ 1. Sądowy kurator zawodowy w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia wzywa skazanego 

oraz poucza go o prawach i obowiązkach oraz konsekwencjach wynikających z uchylania 

się od odbywania kary, a także określa, po wysłuchaniu skazanego, rodzaj, miejsce i 

termin rozpoczęcia pracy, o czym niezwłocznie informuje właściwy organ gminy i 

podmiot, na rzecz którego będzie wykonywana praca. 

§ 2. W wypadku gdy skazany nie stawi się na wezwanie lub pouczony o prawach, 

obowiązkach i konsekwencjach związanych z wykonywaniem nieodpłatnej, 

kontrolowanej pracy na cele społeczne oświadczy sądowemu kuratorowi zawodowemu, 

że nie wyraża zgody na podjęcie pracy, kurator kieruje do sądu wniosek o orzeczenie kary 

zastępczej. 

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadkach, gdy skazany nie podejmie pracy w 

wyznaczonym terminie lub w inny sposób uchyla się od odbywania kary ograniczenia 

wolności lub wykonania ciążących na nim obowiązków. 

§ 4. Zmiana rodzaju, miejsca lub terminu rozpoczęcia pracy może nastąpić na podstawie 

decyzji sądowego kuratora zawodowego w szczególnie uzasadnionych wypadkach; 

przepis § 1 stosuje się odpowiednio. 

[§ 5. 
(116)

 Przepisy § 1-4 stosuje się odpowiednio do obowiązku, o którym mowa w art. 34 § 1a 

pkt 3 Kodeksu karnego.] 

Art. 57a. 
( 

§ 1. 
(118)

 Rozpoczęcie odbywania kary w formie określonej w art. 34 § 1a pkt 1 Kodeksu 

karnego następuje w dniu, w którym skazany przystąpił do wykonywania wskazanej 

pracy. 
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§ 2. 
(119)

 Rozpoczęcie odbywania kary w formie określonej w art. 34 § 1a pkt 4 Kodeksu 

karnego następuje w pierwszym dniu okresu, w którym dokonuje się potrącenia 

skazanemu z wynagrodzenia za pracę. 

§ 3. 
(120)

 Wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne może odbywać 

się także w dni ustawowo wolne od pracy i dni wolne od pracy u danego podmiotu, na 

rzecz którego jest ona wykonywana. 

[§ 4. 
(121)

 Rozpoczęcie odbywania kary orzeczonej na podstawie art. 34 § 1a pkt 3 Kodeksu 

karnego następuje w dniu uprawomocnienia się wyroku.] 

 

Art. 61. 

 [§ 1. 
(125)

 Jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, sąd może w okresie 

wykonywania kary ograniczenia wolności ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki, 

o których mowa w art. 34 § 1a pkt 3 Kodeksu karnego, albo od wykonania tych 

obowiązków zwolnić, chyba że orzeczono tylko jeden obowiązek.] 

<§ 1. Jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, sąd może w okresie 

wykonywania kary ograniczenia wolności ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać 

obowiązki, o których mowa w art. 34 § 3 Kodeksu karnego, albo od wykonania tych 

obowiązków zwolnić.> 

§ 2. 
(126)

 Z tych samych względów sąd może zmniejszyć orzeczoną liczbę godzin 

wykonywanej pracy w stosunku miesięcznym lub wysokość miesięcznych potrąceń z 

wynagrodzenia za pracę, jednak nie więcej niż do granicy ustawowego minimum 

określonego w art. 34 § 1a pkt 4 i art. 35 § 1 Kodeksu karnego. 

§ 3. 
(127)

 Na postanowienia wydane na podstawie § 1 przysługuje zażalenie. 

 

Art. 173. 

§ 1. 
(399)

 Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc 

skazanemu w społecznej readaptacji i zapobieżenie jego powrotowi do przestępstwa, a 

także polegające na kontroli przestrzegania przez skazanego nałożonych obowiązków 

ustanowionych przez sąd lub związanych z dozorem; sądowy kurator zawodowy kieruje 

pracą sądowych kuratorów społecznych oraz osób godnych zaufania wykonujących dozór. 

W sprawie dozoru wykonywanego przez sądowego kuratora społecznego, sędzia lub 

kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej może w każdym czasie zarządzić osobiste 
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sprawowanie dozoru przez sądowego kuratora zawodowego lub polecić sądowemu 

kuratorowi zawodowemu podjęcie bezzwłocznie czynności. 

§ 2. Do obowiązków sądowego kuratora zawodowego należy w szczególności: 

1)   sprawowanie dozorów w stosunku do skazanego lub sprawcy, 

2)   kontrolowanie w okresie próby wykonania przez skazanego lub sprawcę nałożonych na 

niego obowiązków, 

3)   składanie wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wykonywania 

postanowienia o warunkowym zwolnieniu, 

4)   składanie wniosków o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego, 

5)   składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie 

próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub 

zwolnienie od dozoru, 

6)   składanie wniosków o odroczenie lub o przerwę w wykonaniu kary lub o odwołanie 

odroczenia lub przerwy w wykonaniu kary, 

7)   składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia, 

8)   składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo 

zawieszono, oraz o wykonanie kary zastępczej, 

9)   składanie wniosków dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności, 

9a)  
(400)

 składanie wniosków o zawieszenie, podjęcie oraz o umorzenie postępowania 

wykonawczego, 

10)  udzielanie pomocy postpenitencjarnej, 

11)  udział w posiedzeniach sądu, w wypadkach wskazanych w ustawie, 

12)  podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanego do zwolnienia z 

zakładu karnego, 

13)  przeprowadzanie na żądanie uprawnionych organów postępowania wykonawczego 

wywiadów środowiskowych, 

14)  wykonywanie czynności związanych z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania 

kary ograniczenia wolności, 

15)  wykonywanie innych czynności wynikających z niniejszej ustawy oraz przepisów 

odrębnych. 

[§ 3. W razie zaistnienia okoliczności, określonych w art. 156 § 1 i 2 lub art. 160 § 1 pkt 2-4 

niniejszego Kodeksu oraz w art. 68 § 2 lub art. 75 § 2 Kodeksu karnego, sądowy kurator 

zawodowy może odstąpić od złożenia odpowiedniego wniosku, o którym mowa w § 2 pkt 4 
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oraz pkt 6-8, jeżeli przemawiają za tym rodzaj i stopień naruszenia uzasadniające 

przekonanie, że pomimo odstąpienia od złożenia wniosku, cele środka związanego z 

poddaniem skazanego lub sprawcy próbie zostaną osiągnięte.] 

<§ 3. W razie zaistnienia okoliczności, określonych w art. 156 § 1 i 2 lub art. 160 § 3 

niniejszego kodeksu oraz w art. 68 § 2 lub art. 75 § 2 Kodeksu karnego, sądowy 

kurator zawodowy może odstąpić od złożenia odpowiedniego wniosku, o którym 

mowa w § 2 pkt 4 oraz 6–8, jeżeli przemawiają za tym rodzaj i stopień naruszenia 

uzasadniające przekonanie, że pomimo odstąpienia od złożenia wniosku, cele środka 

związanego z poddaniem skazanego lub sprawcy próbie zostaną osiągnięte.> 

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 3, sądowy kurator zawodowy udziela skazanemu lub 

sprawcy pisemnego upomnienia, w którym wskazuje rodzaj naruszenia oraz informuje go 

o skutkach niezastosowania się do upomnienia. Odpis upomnienia niezwłocznie 

przekazuje sądowi. 

§ 5. Jeżeli po udzieleniu skazanemu lub sprawcy pisemnego upomnienia zaistnieją 

okoliczności wskazane w przepisach, o których mowa w § 3, sądowy kurator zawodowy 

składa do sądu odpowiedni wniosek, o którym mowa w § 2 pkt 4 oraz pkt 6-8. 

 

<Art. 195aa. 

§ 1. Jeżeli przedmiot, którego przepadek orzeczono, ma wartość naukową, artystyczną 

lub historyczną, sąd może, na wniosek lub za zgodą muzeum, postanowić o 

wykonaniu przepadku tego przedmiotu poprzez przekazanie go temu muzeum. 

§ 2. W razie wydania postanowienia, o którym mowa w § 1, sąd nakaże urzędowi 

skarbowemu lub innemu organowi wydanie przedmiotu, którego przepadek 

orzeczono, właściwemu muzeum. Skarb Państwa odpowiada za szkodę, którą 

poniosły osoby trzecie wskutek umorzenia postępowania prowadzonego celem 

wykonania orzeczonego przepadku. Jeżeli przedmiot, którego przepadek orzeczono, 

nie został jeszcze wydany urzędowi skarbowemu lub innemu organowi, wydaje się go 

bezpośrednio właściwemu muzeum.> 

 

Art. 205. 

Do wykonania orzeczonego tytułem środka zabezpieczającego zakazu lub nakazu, o którym 

mowa w art. 39 pkt 2-3 Kodeksu karnego, stosuje się odpowiednio art. 180-186. 
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<Art. 205a. 

§ 1. Na wniosek pokrzywdzonego upoważniony sędzia niezwłocznie zawiadamia 

pokrzywdzonego, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą 

pokrzywdzony pozostaje, o zwolnieniu sprawcy z zakładu psychiatrycznego po 

uchyleniu lub zmianie środka zabezpieczającego, ucieczce sprawcy z zakładu 

psychiatrycznego, a także o udzieleniu zezwolenia, o którym mowa w art. 204d. 

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

kierując orzeczenie do wykonania. 

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

się również świadkowi.> 

Art. 211. 

§ 1. Po przyjęciu tymczasowo aresztowanego do aresztu śledczego bezzwłocznie zawiadamia 

się o tym organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. 

§ 2. Tymczasowo aresztowany ma prawo, bezzwłocznie po osadzeniu go w areszcie 

śledczym, zawiadomić o miejscu swojego pobytu osobę najbliższą albo inną osobę, 

stowarzyszenie, organizację lub instytucję, a także swojego obrońcę. Tymczasowo 

aresztowany cudzoziemiec ma ponadto prawo powiadomić właściwy urząd konsularny, a 

w razie braku takiego urzędu - właściwe przedstawicielstwo dyplomatyczne. 

§ 3. Tymczasowo aresztowanego zwalnia się w dniu, w którym upływa termin zastosowania 

tymczasowego aresztowania. 

§ 4. Bezpośrednio przed zwolnieniem z aresztu śledczego tymczasowo aresztowanemu 

udziela się stosownych informacji mających na celu przygotowanie go do życia po 

zwolnieniu, w tym także o zakresie pomocy postpenitencjarnej oraz o instytucjach i 

organach udzielających tej pomocy. 

§ 5. 
(485)

 Administracja aresztu śledczego jest obowiązana udzielić zwalnianemu pomocy w 

udaniu się do miejsca zameldowania lub miejsca zamieszkania albo do podmiotu 

leczniczego. 

§ 6. 
(486)

 (uchylony). 

[§ 7. W wypadku skierowania do wykonania orzeczenia o zastosowaniu środka 

zabezpieczającego wymienionego w § 6 wobec osoby tymczasowo aresztowanej także w 

innej sprawie, wykonanie tego środka następuje po uchyleniu w tej sprawie tymczasowego 

aresztowania.] 
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U S T A W A    z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. poz. 

186, z późn. zm.)  

Art. 113. 

§ 1. W postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe stosuje 

się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, jeżeli przepisy niniejszego 

kodeksu nie stanowią inaczej. 

§ 2. Nie stosuje się przepisów: 

1)   Kodeksu postępowania karnego dotyczących pokrzywdzonego i mediacji; 

2)   art. 325f Kodeksu postępowania karnego. 

§ 3. W postępowaniu w sprawach o wykroczenia skarbowe nie stosuje się przepisów: 

1)   Kodeksu postępowania karnego dotyczących środków zapobiegawczych, 

poszukiwania oskarżonego i listu gończego; 

[2) art. 18 § 1, art. 400, art. 562 § 2
(28)

 i art. 589a-589f, art. 590-607zc, art. 611g-611s 

oraz art. 615 Kodeksu postępowania karnego.] 

<2)  art. 18 § 1, art. 400 i art. 589a–589f, art. 590–607zc, art. 611g–611s oraz art. 615 

Kodeksu postępowania karnego.> 

 

Art. 122. 

§ 1. W sprawach, w których finansowy organ postępowania przygotowawczego jest 

uprawniony do prowadzenia takiego postępowania, a następnie do wniesienia i popierania 

aktu oskarżenia przed sądem: 

[1)   przez wyrażenie "prokurator" w art. 18 § 2, art. 19 § 1 zdanie pierwsze, § 2 i 4, art. 20 § 

1 i 1b, art. 23, art. 46, art. 71 § 2, art. 87 § 3, art. 93 § 3, art. 135, art. 156 § 5, art. 158, 

art. 160 § 4, art. 192 § 2, art. 215, art. 218 § 1 zdanie pierwsze, art. 231 § 1, art. 232 § 1, 

art. 232a § 2, art. 236, art. 281, art. 282 § 1 pkt 1, art. 285 § 1a, art. 288 § 1, art. 290 § 1 

i 2, art. 299 § 3, art. 308 § 1, art. 317 § 2, art. 323 § 1 i 3, art. 325e § 2 zdanie drugie, art. 

327 § 1 i 3, art. 330 § 1, art. 333 § 2, art. 336 § 1 i 3, art. 340 § 2, art. 341 § 2, art. 343a § 

2 zdanie drugie, art. 381 § 2, art. 387 § 2, art. 441 § 4, art. 446, art. 448, art. 461 § 1, art. 

505, art. 526 § 2, art. 527 § 1, art. 530 § 4 i 5, art. 545 § 2, art. 550 § 2, art. 570, art. 571 

§ 2, art. 611fs, art. 618 § 1 pkt 2 oraz art. 626a Kodeksu postępowania karnego rozumie 

się także "finansowy organ postępowania przygotowawczego";] 

<1) przez wyrażenie „prokurator” w art. 18 § 2, art. 19 § 1 zdanie pierwsze, § 2 i 4, art. 

20 § 1 i 1b, art. 23, art. 71 § 2, art. 87 § 3, art. 93 § 3, art. 135, art. 156 § 5, art. 158, 
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art. 160 § 4, art. 192 § 2, art. 215, art. 218 § 1 zdanie pierwsze, art. 231 § 1, art. 232 § 

1, art. 232a § 2, art. 236, art. 281, art. 282 § 1 pkt 1, art. 285 § 1a, art. 288 § 1, art. 

290 § 1 i 2, art. 299 § 3, art. 308 § 1, art. 317 § 2, art. 323 § 1 i 3, art. 325e § 2 zdanie 

drugie, art. 327 § 1 i 3, art. 333 § 2, art. 336 § 1 i 3, art. 340 § 2, art. 341 § 1 i 2, art. 

343a § 2 zdanie drugie, art. 387 § 2, art. 441 § 4, art. 446, art. 448, art. 505, art. 526 § 

2, art. 527 § 1, art. 530 § 4 i 5, art. 545 § 2, art. 550 § 2, art. 570, art. 571 § 2, art. 

611fs, art. 618 § 1 pkt 2 oraz art. 626a Kodeksu postępowania karnego rozumie się 

także „finansowy organ postępowania przygotowawczego”;> 

2)   przez wyrażenie "prokurator" w art. 15 § 1, art. 48 § 1, art. 179 § 3, art. 325, art. 325e § 4 

zdanie drugie, art. 326 § 1-3, art. 327 § 2 i 3 oraz art. 626a Kodeksu postępowania 

karnego rozumie się także "organ nadrzędny nad finansowym organem postępowania 

przygotowawczego", z tym że z tytułu sprawowanego nadzoru organ nadrzędny nie może 

przejąć sprawy do swego prowadzenia; 

3)   przez wyrażenie "Prokurator Generalny" w art. 328 Kodeksu postępowania karnego 

rozumie się także "ministra właściwego do spraw finansów publicznych", gdy potrzeba 

uchylenia prawomocnego postanowienia zachodzi w sprawie o wykroczenie skarbowe. 

§ 2. Finansowy organ postępowania przygotowawczego może wystąpić z wnioskiem do 

prokuratora o podjęcie czynności, o których mowa w art. 73 § 2 i 3, art. 180 § 1, art. 202 § 

1, art. 203 § 2, art. 214 § 1 i 8, art. 218 § 1 zdanie drugie, art. 220 § 1, art. 226 zdanie 

drugie, art. 237 § 1 i 2, art. 247 § 1 i 2, art. 250 § 2-4, art. 263 § 2, art. 270 § 1 oraz art. 

293 § 1 Kodeksu postępowania karnego. Jeżeli w wypadku, o którym mowa w art. 202 § 1 

Kodeksu postępowania karnego, prokurator powołuje biegłych lekarzy psychiatrów, a 

także gdy sąd zastosował tymczasowe aresztowanie podejrzanego, prokurator z mocy 

prawa obejmuje nadzorem postępowanie przygotowawcze. W sprawach o wykroczenia 

skarbowe w celu zbadania stanu zdrowia psychicznego oskarżonego powołuje się jednego 

biegłego lekarza psychiatrę, a powołując go, prokurator może objąć dochodzenie 

nadzorem. 

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się w razie przejęcia sprawy przez prokuratora do swego 

prowadzenia. 

Art. 125. 

[§ 1. 
(38)

 Do podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej oraz jego 

pełnomocnika stosuje się odpowiednio dotyczące podejrzanego, oskarżonego i obrońcy 

przepisy: art. 72, art. 74 § 1, art. 75-79, art. 80a, art. 81, art. 81a, art. 83-86, art. 89, art. 
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157 § 1 i 2, art. 174-176, art. 300, art. 301, art. 315 § 1, art. 316, art. 321, art. 323 § 2, 

art. 334 § 5 zdanie pierwsze, art. 338 § 1, art. 343 § 5, art. 353 § 2, art. 386, art. 389, art. 

390, art. 391 § 2, art. 431 § 2 i 3, art. 434, art. 435, art. 440, art. 443, art. 453 § 3, art. 

454 § 1, art. 455, art. 524 § 3, art. 540 § 2 i 3, art. 542 § 2, art. 545 § 1, art. 547 § 3, art. 

548, art. 624 § 1, art. 627, art. 630, art. 632-633 oraz art. 636 § 1 Kodeksu postępowania 

karnego.] 

<§ 1. Do podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej oraz jego 

pełnomocnika stosuje się odpowiednio dotyczące podejrzanego, oskarżonego i 

obrońcy przepisy: art. 72, art. 74 § 1, art. 75–79, art. 81, art. 81a, art. 83–86, art. 89, 

art. 157 § 1 i 2, art. 174–176, art. 300, art. 301, art. 315 § 1, art. 316, art. 321, art. 323 

§ 2, art. 334 § 5 zdanie pierwsze, art. 338 § 1, art. 343 § 5, art. 353 § 2, art. 386, art. 

389, art. 390, art. 391 § 2, art. 431 § 2 i 3, art. 434, art. 435, art. 440, art. 443, art. 453 

§ 3, art. 454 § 1, art. 455, art. 524 § 3, art. 540 § 2 i 3, art. 542 § 2, art. 545 § 1, art. 

547 § 3, art. 548, art. 624 § 1, art. 627, art. 630, art. 632–633 oraz art. 636 § 1 

Kodeksu postępowania karnego.> 

§ 2. Do osób najbliższych podmiotu pociągniętego do odpowiedzialności posiłkowej 

będącego osobą fizyczną stosuje się odpowiednio art. 182, 185 i 186 Kodeksu 

postępowania karnego. 

§ 3. Od chwili wydania postanowienia, o którym mowa w art. 124 § 1, podmiot pociągnięty 

do odpowiedzialności posiłkowej może być w tym charakterze wezwany do udziału w 

czynnościach procesowych. 

§ 4. Podmiot pociągnięty do odpowiedzialności posiłkowej nie może być przesłuchany w 

charakterze świadka, także w wypadku, gdy jest interwenientem lub podmiotem 

obowiązanym do zwrotu korzyści majątkowej, o którym mowa w art. 24 § 5. 

§ 5. 
(39)

 Do podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową, przepisy art. 117a § 2, art. 156 § 1 i 

2, art. 167, art. 171 § 2, art. 370 § 1, art. 384 § 2 i 3, art. 406 § 1, art. 422 § 1, art. 425 § 1 i 

art. 444 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

§ 6. 
(40)

 Przed zakończeniem przewodu sądowego sąd przesłuchuje w charakterze świadka 

podmiot, który uzyskał korzyść majątkową z przestępstwa. Jeżeli podmiotem tym nie jest 

osoba fizyczna, przesłuchuje się organ uprawniony do działania w jego imieniu. Osoba ta 

może odmówić zeznań. Przepisy art. 72, art. 75, art. 87 i art. 89 stosuje się odpowiednio. 
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[Art. 153a. 

Postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, o jego zawieszeniu, a o umorzeniu 

dochodzenia, gdy nie podlegało ono nadzorowi prokuratora i dotyczyło umorzenia 

postępowania przeciwko osobie, zatwierdza organ nadrzędny nad finansowym organem 

postępowania przygotowawczego. Zażalenie na postanowienie wnosi się do organu, który 

zatwierdził zaskarżone orzeczenie.] 

<Art. 153a. 

Postanowienia o odmowie wszczęcia dochodzenia, o jego zawieszeniu oraz o jego 

umorzeniu, gdy nie podlegało ono nadzorowi prokuratora, zatwierdza organ 

nadrzędny nad finansowym organem postępowania przygotowawczego. Zażalenie na 

postanowienie wnosi się do organu, który zatwierdził zaskarżone orzeczenie.> 

 

[Art. 154a. 

Czynności końcowego zapoznania się stron z materiałem postępowania przygotowawczego, o 

których mowa w art. 321 Kodeksu postępowania karnego, przeprowadza się na wniosek 

podejrzanego, osoby pociągniętej do odpowiedzialności posiłkowej oraz interwenienta, a 

także obrońców i pełnomocników tych stron.] 

<Art. 154a. 

Czynności końcowego zaznajomienia się stron z materiałem postępowania 

przygotowawczego, o których mowa w art. 321 Kodeksu postępowania karnego, 

przeprowadza się na wniosek podejrzanego, osoby pociągniętej do odpowiedzialności 

posiłkowej oraz interwenienta, a także obrońców i pełnomocników tych stron.> 

 

Art. 156. 

§ 1. 
(61)

 Prokurator, a także finansowy organ postępowania przygotowawczego może dołączyć 

do aktu oskarżenia wniosek o wydanie, bez przeprowadzania rozprawy, wyroku 

skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kary lub środka karnego za 

zarzucane mu przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, jeżeli okoliczności 

popełnienia czynu zabronionego nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego wskazuje, 

że cele postępowania zostaną osiągnięte. 

§ 2. Wniosek może dotyczyć: 

1)   w sprawie o przestępstwo skarbowe - wymierzenia oskarżonemu kary z 

zastosowaniem nadzwyczajnego jej złagodzenia, orzeczenia środka karnego 
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określonego w art. 22 § 2 pkt 2-6, odstąpienia od ich wymierzenia lub warunkowego 

zawieszenia wykonania kary; przepisu nie stosuje się do sprawcy przestępstwa 

skarbowego popełnionego w warunkach określonych w art. 37 § 1 lub w art. 38 § 2, z 

zastrzeżeniem art. 37 § 2 i 3 albo art. 38 § 3; 

2)   w sprawie o wykroczenie skarbowe - wymierzenia oskarżonemu kary grzywny 

nieprzekraczającej dziesięciokrotności minimalnego wynagrodzenia albo orzeczenia 

środka karnego określonego w art. 47 § 2 pkt 2 lub 3 albo z odstąpieniem od ich 

wymierzenia. 

[§ 3. Przepisy art. 335 § 2 i 3, art. 339 § 1 pkt 3 i art. 343 § 4-7 Kodeksu postępowania 

karnego stosuje się odpowiednio; jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub 

wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, a nie 

została ona w całości uiszczona, sąd uzależnia uwzględnienie wniosku od uiszczenia tej 

wymagalnej należności w całości w wyznaczonym terminie.] 

<§ 3. Przepisy art. 335 § 2 i 2a, art. 339 § 1 pkt 3 i art. 343 § 3–7 Kodeksu postępowania 

karnego stosuje się odpowiednio; jeżeli w związku z przestępstwem skarbowym lub 

wykroczeniem skarbowym nastąpiło uszczuplenie należności publicznoprawnej, a 

nie została ona w całości uiszczona, sąd uzależnia uwzględnienie wniosku od 

uiszczenia tej wymagalnej należności w całości w wyznaczonym terminie.> 

 

§ 4. Nie można uwzględnić wniosku o orzeczenie przepadku przedmiotów, jeżeli interwenient 

temu się sprzeciwi na piśmie albo ustnie do protokołu. 

 

[Art. 163a. 

W razie skazania z zastosowaniem art. 36 § 3, po ogłoszeniu lub przy doręczeniu wyroku 

należy pouczyć oskarżonego o treści art. 434 § 4 oraz art. 443 Kodeksu postępowania 

karnego, a gdy do skazania doszło z zastosowaniem art. 156 lub art. 161 - o treści art. 447 

§ 7 Kodeksu postępowania karnego.] 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 

r. poz. 133, z późn. zm.)  

Art. 22. 

§ 1. Prezes sądu: 
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1)   kieruje sądem i reprezentuje sąd na zewnątrz, z wyjątkiem spraw należących do 

kompetencji dyrektora sądu, a w szczególności: 

a)  kieruje działalnością administracyjną sądu, w zakresie wskazanym w art. 8 pkt 2, 

[b)  
(13)

 jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, referendarzy sądowych, asystentów 

sędziów danego sądu, kierownika i specjalistów opiniodawczego zespołu sądowych 

specjalistów,.] 

<b) jest zwierzchnikiem służbowym sędziów, asesorów sądowych, referendarzy 

sądowych, asystentów sędziów danego sądu oraz kierownika i specjalistów 

opiniodawczego zespołu sądowych specjalistów,> 

c)  
(14)

 powierza sędziom, asesorom sądowym i referendarzom sądowym pełnienie 

funkcji i zwalnia z ich pełnienia, chyba że ustawa stanowi inaczej; 

2)   
(15)

 dokonuje analizy orzecznictwa w kierowanym sądzie pod względem poziomu jego 

jednolitości oraz informuje sędziów i asesorów sądowych o wynikach tej analizy, a w 

razie stwierdzenia istotnych rozbieżności w orzecznictwie informuje o nich 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego; 

3)   pełni inne czynności przewidziane w ustawie oraz przepisach odrębnych. 

§ 1a. (uchylony) 

§ 1b. 
(16)

 Prezes sądu okręgowego jest zwierzchnikiem służbowym aplikantów aplikacji 

sędziowskiej zatrudnionych w danym sądzie. 

§ 2. W zakresie kierowania działalnością administracyjną sądu, prezes sądu podlega 

prezesowi sądu przełożonego oraz Ministrowi Sprawiedliwości. 

§ 3. (uchylony) 

§ 4. (uchylony) 

§ 5. (uchylony) 

§ 6. (uchylony) 

Art. 49. 

[§ 1. W razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo ubliżenia 

sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w sprawie, sąd 

może ukarać winnego karą porządkową grzywny w wysokości do 10 000 złotych lub karą 

pozbawienia wolności do czternastu dni; osobie pozbawionej wolności, w tym także 

tymczasowo aresztowanej, można wymierzyć karę przewidzianą w przepisach o 

wykonywaniu kary pozbawienia wolności albo w przepisach o wykonywaniu 

tymczasowego aresztowania.] 
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<§ 1. W razie naruszenia powagi, spokoju lub porządku czynności sądowych albo 

ubliżenia sądowi, innemu organowi państwowemu lub osobom biorącym udział w 

sprawie, sąd może ukarać winnego karą porządkową grzywny w wysokości do 3000 

złotych lub karą pozbawienia wolności do czternastu dni; osobie pozbawionej 

wolności, w tym także tymczasowo aresztowanej, można wymierzyć karę 

przewidzianą w przepisach o wykonywaniu kary pozbawienia wolności albo w 

przepisach o wykonywaniu tymczasowego aresztowania.> 

§ 2. Jeżeli czynu określonego w § 1 dopuścił się żołnierz w czynnej służbie wojskowej, sąd - 

zamiast wymierzenia kary - zwraca się do właściwego dowódcy jednostki wojskowej, 

który stosuje środki przewidziane w przepisach dotyczących żołnierzy; przepis ten stosuje 

się odpowiednio do osoby odbywającej zasadniczą służbę w obronie cywilnej. 

 

Rozdział 6 

[Biegli sądowi] 

<Biegli > 

 

Art. 157. 

§ 1. Prezes sądu okręgowego ustanawia biegłych sądowych i prowadzi ich listę. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb ustanawiania biegłych 

sądowych, pełnienia przez nich czynności oraz zwalniania ich z funkcji. W tym samym 

trybie Minister Sprawiedliwości może również określić szczegółowe zasady powoływania 

i działania zespołów biegłych sądowych. 

<§ 3. W związku z wykonywaniem czynności wynikających z postanowienia o 

zasięgnięciu opinii biegły korzysta z ochrony prawnej przewidzianej dla 

funkcjonariuszy publicznych.> 

 

<Art. 175c. 

§ 1. Minister Sprawiedliwości jest administratorem systemu służącego do przetwarzania 

danych osobowych uzyskanych z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w 

art. 213 § 1a Kodeksu postępowania karnego. Do przetwarzania danych osobowych 

nie stosuje się przepisu art. 40 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 

osobowych. 
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§ 2. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane osób uzyskane z systemu 

teleinformatycznego, o którym mowa w art. 213 § 1a Kodeksu postępowania 

karnego, wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, o którym mowa w 

§ 1.> 

 

 

 

U S T A W A     z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o 

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

 

Art. 137. 

[§ 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.] 

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

w szczególności z rozprawy, 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; 
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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. 

§ 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: 
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1)  
(17)

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

odpowiednio także przepisy art. 145, art. 148 § 1, 2, 3 i 4 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. 

[§ 13. 
(18)

 Na wniosek pokrzywdzonego lub świadka stosuje się odpowiednio przepisy art. 148 

§ 2a-2c oraz art. 156a Kodeksu postępowania karnego, chyba że utrudni to postępowanie 

lub sprzeciwia się temu ważny interes jego uczestnika. O prawie tym należy 

pokrzywdzonego i świadka pouczyć.] 

<§ 13. Na wniosek pokrzywdzonego lub świadka stosuje się odpowiednio przepisy art. 

148a oraz art. 156a Kodeksu postępowania karnego, chyba że utrudni to 

postępowanie lub sprzeciwia się temu ważny interes jego uczestnika. O prawie tym 

należy pokrzywdzonego i świadka pouczyć.> 

 

Art. 38. 

 [§ 1. 
(21)

 Do czynności procesowych prowadzonych w postępowaniu w sprawach o 

wykroczenia stosuje się odpowiednio także przepisy art. 95, art. 100 § 1 i 8, art. 105, art. 

107, art. 108, art. 116-134, art. 136-142, art. 156 § 1-5 i 6, art. 157, art. 158, art. 160-166 

Kodeksu postępowania karnego, a gdy sąd orzeka jednoosobowo, również przepisy art. 

109-115 Kodeksu postępowania karnego.] 

<§ 1. Do czynności procesowych prowadzonych w postępowaniu w sprawach o 

wykroczenia stosuje się odpowiednio także przepisy art. 95, art. 100 § 1 i 8, art. 105, 

art. 107, art. 108, art. 116–134, art. 136–142, art. 143 § 1 pkt 10, art. 156 § 1–5 i 6, 

art. 157, art. 158, art. 160–166 Kodeksu postępowania karnego, a gdy sąd orzeka 

jednoosobowo, również przepisy art. 109–115 Kodeksu postępowania karnego.> 

§ 1a. 
(22)

 Na odmowę udostępnienia akt osobie, o której mowa w art. 4 § 2, przysługuje 

zażalenie do sądu. 

§ 2. Przy pierwszym wysłuchaniu oraz w wypadku, o którym mowa w art. 54 § 7, osoba 

podejrzana o popełnienie wykroczenia ma obowiązek wskazać adres dla doręczeń w 
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kraju; w razie nieuczynienia tego pismo wysłane pod ostatnio znanym adresem w kraju 

albo jeżeli adresu tego nie ma, załączone do akt sprawy, uważa się za doręczone, o czym 

należy ją pouczyć. Pouczenie to odnotowuje się w protokole, o którym mowa w art. 54 § 

6, lub w notatce wskazanej w art. 54 § 7. 

Art. 39. 

[§ 1. 
(23)

 W postępowaniu przed sądem dowody przeprowadza się na wniosek stron, a w 

wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, także z urzędu. 

Przepis art. 168 Kodeksu postępowania karnego stosuje się.] 

<§ 1. Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu. Przepis art. 168 

Kodeksu postępowania karnego stosuje się.> 

§ 2. Do wniosku dowodowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 169 i 170 Kodeksu 

postępowania karnego, a przy przeprowadzaniu dowodu także art. 171-173 Kodeksu 

postępowania karnego. 

§ 3. Poza rozprawą o dopuszczeniu dowodu lub o jego zabezpieczeniu rozstrzyga prezes sądu, 

sąd albo organ prowadzący czynności wyjaśniające, a w sprawach osób podlegających 

orzecznictwu sądów wojskowych także prokurator wojskowy. 

§ 4. Dowodu z wyjaśnień lub zeznań nie wolno zastępować treścią pism, zapisków lub 

notatek urzędowych, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 96, 147 i 178)  

 

Art. 31. 

1. 
(4)

 Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez 

Żandarmerię Wojskową w granicach zadań określonych w art. 4 ust. 1 oraz w stosunku do 

osób wskazanych w art. 3 ust. 2 pkt 1, 3, 5 i 6, w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia 

sprawców oraz uzyskania i utrwalenia dowodów, umyślnych przestępstw ściganych z 

oskarżenia publicznego: 

1)   przeciwko pokojowi i ludzkości, 

2)   przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, z wyjątkiem przestępstw określonych w art. 

127-132 Kodeksu karnego, 
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3)   przeciwko życiu, określonych w art. 148-150 Kodeksu karnego, 

4)   określonych w art. 140, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, 

art. 166, art. 167, art. 171 § 1, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 189a, art. 200, art. 200a, 

art. 202 § 3 i 4, art. 211a, art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 

230a § 1, art. 231 § 1 i 2, art. 232, art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 258, art. 263 § 

1 i 2, art. 265, art. 269, art. 280-282, art. 285 § 1, art. 286 § 1 i 2, art. 299 § 1-6, art. 

305, art. 310 § 1, 2 i 4, art. 339 § 2, art. 345 § 2 i 3 oraz art. 358 § 2 Kodeksu karnego, 

5)   skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności 

publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego 

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów, 

6)   określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające 

Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554, z późn. zm.), 

7)   określonych w art. 43 i art. 44 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, 

przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 

793, 1893 i 1991), 

8)   określonych w art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 1, art. 56 ust. 1, art. 58 ust. 1, art. 59 ust. 1 

oraz art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. 

U. z 2012 r. poz. 124, z późn. zm.), 

9)   ściganych na mocy umów międzynarodowych ratyfikowanych za uprzednią zgodą 

wyrażoną w ustawie, określonych w polskiej ustawie karnej 

–   gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, wojskowy sąd 

okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, 

złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, lub na pisemny 

wniosek komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu zgody 

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i pisemnej zgody właściwego 

wojskowego prokuratora okręgowego, może, w drodze postanowienia, zarządzić 

kontrolę operacyjną. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Pisemną zgodę komendantowi oddziału Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, 

wydaje wojskowy prokurator okręgowy właściwy ze względu na siedzibę tego 

komendanta. 
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3. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje wojskowy sąd okręgowy właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę organu Żandarmerii Wojskowej składającego wniosek. 

4. W przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa: 

1)   Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, 

2)   komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej, po poinformowaniu Komendanta 

Głównego Żandarmerii Wojskowej i po uzyskaniu pisemnej zgody prokuratora, o 

którym mowa w ust. 2, 

może zarządzić kontrolę operacyjną, zwracając się jednocześnie do właściwego 

miejscowo wojskowego sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie postanowienia w 

tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia 

zarządzenia kontroli operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę operacyjną 

oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych 

podczas jej stosowania. 

5. (uchylony) 

6. W przypadku zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub oskarżonego, 

we wniosku organu Żandarmerii Wojskowej o zarządzenie kontroli operacyjnej, 

zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

7. 
(5)

 Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków 

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

8. Wniosek organu Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd 

wojskowy kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim; 
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2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 7. 

9. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Wojskowy sąd 

okręgowy może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej 

lub komendanta oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i właściwego prokuratora wojskowego, 

na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym 

przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli. 

10. 
(6)

 W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią 

się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, wojskowy sąd okręgowy właściwy 

miejscowo ze względu na siedzibę wnioskującego organu Żandarmerii Wojskowej, na 

pisemny wniosek Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej lub komendanta 

oddziału Żandarmerii Wojskowej, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Komendanta 

Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz właściwego prokuratora wojskowego, może , 

również po upływie okresów, o których mowa w ust. 9, wydawać kolejne postanowienia o 

przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, których łączna długość 

nie może przekraczać 12 miesięcy. 

10a. 
(7)

 Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant oddziału Żandarmerii 

Wojskowej może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa 

w ust. 1, ust. 4 pkt 1, ust. 9 i 10 lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 4 pkt 

1. 

11. Do wniosków, o których mowa w ust. 4, 9 i 10, stosuje się odpowiednio ust. 1a i 8. Sąd 

przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 4, 9 lub 10, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

12. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 4, 5, 9 i 10, wojskowy sąd okręgowy rozpoznaje na 

posiedzeniu jednoosobowo, przy czym czynności sądu związane z rozpoznaniem tych 
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wniosków są wykonywane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, 

przechowywania i udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim 

zastosowaniem przepisów wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania 

karnego. W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie prokurator wojskowej 

prokuratury okręgowej i przedstawiciel organu Żandarmerii Wojskowej wnioskującego o 

zarządzenie kontroli operacyjnej. 

13. 
(8)

 Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Żandarmerię 

Wojskową kontroli operacyjnej. 

13a. 
(9)

 Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) zapewnia warunki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez Żandarmerię Wojskową 

kontroli operacyjnej stosownie do posiadanej infrastruktury. 

14. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

15. Organ Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego 

prokuratora wojskowego o wynikach kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego 

żądanie - również o przebiegu tej kontroli. 

16. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Komendant Główny 

Żandarmerii Wojskowej lub komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej przekazuje 

prokuratorowi, o którym mowa w ust. 1, wszystkie materiały zgromadzone podczas 

stosowania kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych 

materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania 

karnego. 

[16a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 
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16b. Prokurator, o którym mowa w ust. 1, podejmuje decyzję o zakresie i sposobie 

wykorzystania przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu 

postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

16c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez 

inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 

postanowieniem sąd, który zarządził kontrolę operacyjną albo wyraził na nią zgodę w 

trybie określonym w ust. 4, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

16d. Wniosek, o którym mowa w ust. 16c, prokurator kieruje do sądu nie później niż w ciągu 

miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli 

operacyjnej, przekazanych mu przez organ Żandarmerii Wojskowej niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

16e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 16c, w terminie 14 dni od złożenia 

wniosku przez prokuratora.] 

16f. 
(10)

 W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 16: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, 

Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant oddziału Żandarmerii 

Wojskowej zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa 

w art. 240 § 1 Kodeksu karnego, albo informacje stanowiące tajemnice związane z 

wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu 

postępowania karnego, Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej albo komendant 

oddziału Żandarmerii Wojskowej przekazuje prokuratorowi wojskowemu te materiały. 

16g. 
(11)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 16f pkt 2, prokurator wojskowy niezwłocznie 

po otrzymaniu materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo 

wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 4, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa 

w ust. 16f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 
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których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, nieobjęte zakazami 

określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem 

informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

16h. 
(12)

 Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez prokuratora wojskowego, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o 

których mowa w ust. 16g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, 

a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza 

niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

16i. 
(13)

 Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w 

postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w ust. 16g pkt 2, prokuratorowi 

wojskowemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania karnego. 

16j. 
(14)

 Organ Żandarmerii Wojskowej jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o 

zniszczeniu materiałów, o którym mowa w ust. 16h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i 

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym 

jest niedopuszczalne. Organ Żandarmerii Wojskowej niezwłocznie informuje prokuratora, 

o którym mowa w ust. 16g, o zniszczeniu tych materiałów. 

17. Osobie, w stosunku do której była stosowana kontrola operacyjna, nie udostępnia się 

materiałów zgromadzonych podczas tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień 

wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego. 

17a. 
(15)

 Wojskowy sąd okręgowy, Prokurator Generalny, wojskowy prokurator okręgowy i 

organ Żandarmerii Wojskowej prowadzą rejestry postanowień, pisemnych zgód, 

wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli operacyjnej oraz centralny rejestr kontroli 

operacyjnych. Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisów o 

ochronie informacji niejawnych. 

18. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające 

dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub niemające znaczenia 

dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu i 

komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza organ Żandarmerii 

Wojskowej, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej. 
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18a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 18, organ Żandarmerii Wojskowej jest obowiązany do niezwłocznego 

poinformowania właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1. 

19. 
(16)

 Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 4, 9 i 10 - przysługuje zażalenie organowi Żandarmerii Wojskowej, który 

złożył wniosek o wydanie tego postanowienia; 

2)   ust. 4 i 16c - przysługuje zażalenie właściwemu prokuratorowi, o którym mowa w ust. 

1. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

20. Minister Obrony Narodowej, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości oraz 

ministrem właściwym do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i 

zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia 

materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę 

zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów 

oraz wzory stosowanych druków i rejestrów. 

21. Kontrola operacyjna, na którą Żandarmeria Wojskowa uzyskała zgodę, w trybie 

określonym w niniejszej ustawie, jest realizowana, na wniosek Komendanta Głównego 

Żandarmerii Wojskowej, przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego. 

22. Minister Obrony Narodowej określi, w drodze zarządzenia, sposób i tryb realizacji 

wniosku Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, o którym mowa w ust. 21. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 

Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2015 r. poz. 1929 i 2023 oraz z 2016 r. poz. 147) w art. 27 uchyla 

się ust. 15a–15e. 

Art. 27. 

1. 
(2)

 Sąd, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną - 

gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne - przy wykonywaniu 

czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez ABW w celu 

rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, o których mowa w: 
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1)   art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a, c, d, e, 

2)   rozdziałach XXXV-XXXVII Kodeksu karnego oraz rozdziałach 6 i 7 Kodeksu 

karnego skarbowego - jeżeli godzą w podstawy ekonomiczne państwa 

–   oraz w celu uzyskania i utrwalenia dowodów tych przestępstw i ścigania ich 

sprawców. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Sąd Okręgowy w Warszawie. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef ABW może zarządzić, po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się 

jednocześnie do sądu, o którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o wydanie postanowienia w 

tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia 

kontroli operacyjnej Szef ABW wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz poleca protokolarne, 

komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. (uchylony) 

5. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub 

oskarżonego, we wniosku Szefa ABW, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się 

informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu. 

6. 
(3)

 Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków 

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

7. Wniosek Szefa ABW, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2)   opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej; 
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3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej. 

8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd, o którym mowa 

w ust. 2, może, na pisemny wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać 

postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały 

przyczyny zarządzenia tej kontroli. 

9. 
(4)

 W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w ust. 2, na pisemny 

wniosek Szefa ABW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, 

może wydawać, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8, kolejne 

postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, z 

których żaden nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. 

9a. 
(5)

 Szef ABW może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa 

w ust. 1, 3, 8 i 9, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3. 

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1a i 

7. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, sąd rozpoznaje jednoosobowo, przy czym 

czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być realizowane w 

warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania 

informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na 

podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu może wziąć 

udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel Szefa ABW. 

11a. 
(6)

 Na postanowienia Sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 3, 8 i 9 - przysługuje zażalenie Szefowi ABW; 

2)   ust. 3 i 15c - przysługuje zażalenie Prokuratorowi Generalnemu. 
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Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego. 

12. 
(7)

 Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez ABW kontroli 

operacyjnej. 

12a. 
(8)

 Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) zapewnia warunki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez ABW kontroli operacyjnej 

stosownie do posiadanej infrastruktury. 

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

14. Szef ABW informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej 

zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane w 

jej toku materiały. 

15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef ABW przekazuje 

Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania 

kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, 

stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego. 

[15a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 

15b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania 

przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 Kodeksu postępowania karnego 

stosuje się odpowiednio. 

15c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez 

inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 

postanowieniem sąd, o którym mowa w ust. 2, na wniosek Prokuratora Generalnego. 
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15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, Prokurator Generalny kieruje do sądu nie później 

niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania 

kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez Szefa ABW niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

15e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 15c, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku przez Prokuratora Generalnego.] 

15f. O zachowaniu materiałów z kontroli operacyjnej, które są istotne dla bezpieczeństwa 

państwa, orzeka Sąd Okręgowy w Warszawie na pisemny wniosek Szefa ABW złożony 

po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego. Sąd przed wydaniem 

postanowienia zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności z 

materiałami zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej, której wniosek 

dotyczy. 

15g. Przed wydaniem pisemnej zgody, o której mowa w ust. 15f, Prokurator Generalny 

zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek. 

15h. 
(9)

 W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 15: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 Kodeksu postępowania karnego, 

Szef ABW zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu 

postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa 

w art. 240 § 1 Kodeksu karnego, albo informacje stanowiące tajemnice związane z 

wykonywaniem zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu 

postępowania karnego, Szef ABW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu te 

materiały. 

15i. 
(10)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 15h pkt 2, Prokurator Generalny niezwłocznie 

po otrzymaniu materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo 

wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 3, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa w 

ust. 15h pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 Kodeksu postępowania karnego, nieobjęte zakazami 

określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 Kodeksu postępowania karnego z wyłączeniem 

informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 
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15j. 
(11)

 Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Prokuratora Generalnego, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o 

których mowa w ust. 15i pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, 

a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza 

niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

15k. 
(12)

 Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w 

postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w ust. 15i pkt 2, Prokuratorowi 

Generalnemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania karnego. 

15l. 
(13)

 Szef ABW jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu 

materiałów, o którym mowa w ust. 15j, oraz niezwłocznego, komisyjnego i 

protokolarnego zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym 

jest niedopuszczalne. Szef ABW niezwłocznie informuje Prokuratora Generalnego o 

zniszczeniu tych materiałów. 

16. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie są istotne dla 

bezpieczeństwa państwa lub nie stanowią informacji potwierdzających zaistnienie 

przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. 

Zniszczenie materiałów zarządza Szef ABW. 

16a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 16, Szef ABW jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

Prokuratora Generalnego. 

16b. 
(14)

 Sąd, Prokurator Generalny oraz Szef ABW prowadzą rejestry postanowień, 

pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków dotyczących kontroli operacyjnej. 

16c. 
(15)

 Szef ABW prowadzi odrębne rejestry wniosków do Sądu o zezwolenie na 

zachowanie materiałów zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej 

istotnych dla bezpieczeństwa państwa, zarządzeń o zniszczeniu materiałów 

zgromadzonych podczas stosowania kontroli operacyjnej oraz zawiadomień Prokuratora 

Generalnego o wydaniu przez Szefa ABW i wykonaniu zarządzenia o zniszczeniu 

materiałów z kontroli operacyjnej. 

16d. 
(16)

 Rejestry, o których mowa w ust. 16b i 16c, prowadzi się w formie elektronicznej, z 

zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

17. (uchylony) 
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18. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania 

kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

 

 

U S T A W A    z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych 

za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2015 r. poz. 1212, 1844 i 1855)  

 

[Art. 22. 

 Do postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 

pod groźbą kary stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, o ile 

przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Nie stosuje się jednak przepisów Kodeksu 

postępowania karnego o oskarżycielu prywatnym, powodzie cywilnym, przedstawicielu 

społecznym, postępowaniu przygotowawczym, postępowaniach szczególnych oraz o 

postępowaniu karnym w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.] 

<Art. 22. 

Do postępowania w sprawie odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny 

zabronione pod groźbą kary stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania 

karnego, o ile przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej. Nie stosuje się jednak 

przepisów Kodeksu postępowania karnego o oskarżycielu prywatnym, przedstawicielu 

społecznym, postępowaniu przygotowawczym, postępowaniach szczególnych oraz o 

postępowaniu karnym w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.”. 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1025, z późn. zm.)  

Art. 89. 

1. Biegłemu powołanemu przez sąd przysługuje wynagrodzenie za wykonaną pracę oraz 

zwrot poniesionych przez niego wydatków niezbędnych dla wydania opinii. 
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2. Wysokość wynagrodzenia biegłego za wykonaną pracę ustala się, uwzględniając 

wymagane kwalifikacje, potrzebny do wydania opinii czas i nakład pracy, a wysokość 

wydatków, o których mowa w ust. 1 - na podstawie złożonego rachunku. 

3. Wynagrodzenie biegłych oblicza się według stawki wynagrodzenia za godzinę pracy albo 

według taryfy zryczałtowanej określonej dla poszczególnych kategorii biegłych ze 

względu na dziedzinę, w której są oni specjalistami. Podstawę obliczenia stawki 

wynagrodzenia za godzinę pracy i taryfy zryczałtowanej stanowi ułamek kwoty bazowej 

dla osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, której wysokość określa 

ustawa budżetowa. 

4. Wynagrodzenie biegłego będącego podatnikiem obowiązanym do rozliczenia podatku od 

towarów i usług podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie ze 

stawką tego podatku obowiązującą w dniu orzekania o tym wynagrodzeniu. 

<4a. Jeżeli opinia jest fałszywa, wynagrodzenie oraz zwrot jakichkolwiek kosztów 

poniesionych przez biegłego związanych z jej sporządzeniem lub złożeniem nie 

przysługują.  

4b. Jeżeli opinia jest nierzetelna lub została sporządzona lub złożona ze znacznym 

nieusprawiedliwionym opóźnieniem, wynagrodzenie ulega odpowiedniemu 

obniżeniu; można również odstąpić od przyznania wynagrodzenia lub zwrotu 

jakichkolwiek kosztów poniesionych przez biegłego związanych z jej sporządzeniem 

lub złożeniem.> 

5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, stawki wynagrodzenia 

biegłych za wykonaną pracę oraz taryfy zryczałtowane, o których mowa w ust. 3, mając 

na uwadze nakład pracy i kwalifikacje biegłego oraz poziom wynagrodzeń uzyskiwanych 

przez pracowników wykonujących podobne zawody, stopień złożoności problemu 

będącego przedmiotem opinii oraz warunki, w jakich opracowano opinię, a także sposób 

dokumentowania wydatków niezbędnych dla wydania opinii. 

 

 

U S T A W A  z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2016 r. poz. 

224)  

[Art. 74. 

 W zakresie uregulowanym w niniejszym rozdziale nie stosuje się art. 96-98 Kodeksu 

karnego.] 
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<Art. 74. 

W zakresie uregulowanym w niniejszym rozdziale nie stosuje się środków 

zabezpieczających określonych w art. 93a § 1 pkt 1–3 Kodeksu karnego w odniesieniu 

do sprawców, o których mowa w art. 93c pkt 5 Kodeksu karnego.> 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 9 czerwca 2006 r. o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 

Wywiadu Wojskowego (Dz. U. z 2014 r. poz. 253, z późn. zm.)  

 

Art. 31. 

1. 
(2)

 Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych podejmowanych przez SKW 

w celu realizacji zadań określonych w art. 5 ust. 1 pkt 1, 5, 7 i 8 oraz ust. 2, gdy inne 

środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny wniosek Szefa 

SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może, w drodze 

postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef SKW może zarządzić, po 

uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się 

jednocześnie do sądu, o którym mowa w ust. 2, z wnioskiem o wydanie postanowienia w 

tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od dnia zarządzenia 

kontroli operacyjnej Szef SKW wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz poleca niezwłoczne, 

protokolarne i komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych podczas jej stosowania. 

4. 
(3)

 Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków transportu 

lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej za 

pomocą środków komunikacji elektronicznej; 
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4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

5. Wniosek Szefa SKW, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

3)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

4)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej. 

6. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd, o którym mowa 

w ust. 2, może, na pisemny wniosek Szefa SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać 

postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały 

przyczyny zarządzenia tej kontroli. 

7. 
(4)

 W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 

sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w ust. 2, na pisemny 

wniosek Szefa SKW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, 

może wydawać, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 6, kolejne 

postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, z 

których żaden nie może trwać dłużej niż 12 miesięcy. 

7a. 
(5)

 Szef SKW może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa 

w ust. 1, 3, 6 i 7, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3. 

8. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 6 i 7, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1a i 5. 

Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 6 i 7, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

9. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3, 6 i 7, sąd rozpoznaje jednoosobowo, przy czym 

czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być realizowane w 

warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania 
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informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na 

podstawie art. 181 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego 

(Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.). W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie 

prokurator i przedstawiciel Szefa SKW. 

10. 
(6)

 Na postanowienia sądu, o których mowa w : 

1)   ust. 1, 3, 6 i 7 - przysługuje zażalenie Szefowi SKW; 

2)   ust. 3 i 14c - przysługuje zażalenie Prokuratorowi Generalnemu. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego. 

11. 
(7)

 Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez SKW kontroli 

operacyjnej. 

11a. 
(8)

 Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) zapewnia warunki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez SKW kontroli operacyjnej 

stosownie do posiadanej infrastruktury. 

12. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

13. Szef SKW informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej 

zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane w 

jej toku materiały. 

14. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef SKW przekazuje 

Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania 

kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, 

stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego. 

[14a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 
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14b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania 

przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

14c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez 

inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 

postanowieniem sąd, o którym mowa w ust. 2, na wniosek Prokuratora Generalnego. 

14d. Wniosek, o którym mowa w ust. 14c, Prokurator Generalny kieruje do sądu nie później 

niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania 

kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez Szefa SKW niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

14e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 14c, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku przez Prokuratora Generalnego.] 

14f. 
(9)

 W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 14: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego, Szef SKW zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i 

protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o 

przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny, albo informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub 

funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego, Szef SKW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu te materiały. 

14g. 
(10)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 14f pkt 2, Prokurator Generalny niezwłocznie 

po otrzymaniu materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną, albo 

wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 3, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa w 

ust. 14f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 
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karnego, nieobjęte zakazami określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego z wyłączeniem informacji o 

przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

karny. 

14h. 
(11)

 Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Prokuratora Generalnego, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o 

których mowa w ust. 14g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, 

a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza 

niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

14i. 
(12)

 Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w 

postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w ust. 14g pkt 2, Prokuratorowi 

Generalnemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

14j. 
(13)

 Szef SKW jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu materiałów, 

o którym mowa w ust. 14h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego 

zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. Szef SKW niezwłocznie informuje Prokuratora Generalnego o 

zniszczeniu tych materiałów. 

15. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie stanowią 

informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, 

protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef SKW. 

15a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 15, Szef SKW jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

Prokuratora Generalnego. 

15b. 
(14)

 Sąd, Prokurator Generalny i Szef SKW prowadzą rejestry wniosków, zarządzeń, zgód 

i postanowień dotyczących kontroli operacyjnej. Rejestry prowadzi się w formie 

elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. 

16. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania 

kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 
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charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

 

 

 

U S T A W A  z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1411, z późn. zm.)  

Art. 17. 

1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez CBA w 

celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, a także uzyskania i 

utrwalenia dowodów przestępstw: 

1)   
(2)

 określonych w art. 228-231, art. 250a, art. 258, art. 286, art. 296-297, art. 299, art. 

305, art. 310 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny, 

2)   skarbowych, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. d, jeżeli wartość przedmiotu 

czynu lub uszczuplenie należności publicznoprawnej przekraczają 

pięćdziesięciokrotną wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 

2005 r. Nr 157, poz. 1314) 

- gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, sąd, na pisemny 

wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, 

może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną. 

1a. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami uzasadniającymi 

potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej. 

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje Sąd Okręgowy w Warszawie. 

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji lub 

zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef CBA może zarządzić, po 

uzyskaniu zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną, zwracając się 

jednocześnie z wnioskiem do sądu, o którym mowa w ust. 2, o wydanie postanowienia w 

tej sprawie. Sąd wydaje postanowienie w przedmiocie wniosku w terminie 5 dni. W 

przypadku nieudzielenia przez sąd zgody, Szef CBA wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz 

poleca niezwłoczne, protokolarne, komisyjne zniszczenie materiałów zgromadzonych 

podczas jej stosowania. 
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4. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec podejrzanego lub osoby 

będącej oskarżonym w innej sprawie, we wniosku Szefa CBA, o którym mowa w ust. 1, 

zamieszcza się informację o toczącym się wobec podejrzanego lub tej osoby 

postępowaniu. 

5. 
(3)

 Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na: 

1)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków 

technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych; 

2)   uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków 

transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne; 

3)   uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej 

za pomocą środków komunikacji elektronicznej; 

4)   uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych, 

telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i 

teleinformatycznych; 

5)   uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek. 

6. Kontrola operacyjna dokumentowana jest w formie protokołu w zakresie związanym ze 

sprawą. 

7. Wniosek Szefa CBA, o którym mowa w ust. 1, zawiera w szczególności: 

1)   numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany; 

2)   opis przestępstwa z podaniem jego kwalifikacji prawnej; 

3)   okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym 

stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków; 

4)   dane osoby lub inne dane pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub 

przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem 

miejsca lub sposobu jej stosowania; 

5)   cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej. 

8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd, o którym mowa 

w ust. 2, może, na pisemny wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody 

Prokuratora Generalnego, wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli 

operacyjnej, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, jeżeli nie ustały przyczyny 

zarządzenia tej kontroli. 

9. 
(4)

 W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się 

nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia 
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sprawcy i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd, o którym mowa w ust. 2, na pisemny 

wniosek Szefa CBA, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, 

może wydawać, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8, kolejne 

postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie okresy, 

których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy. 

9a. 
(5)

 Szef CBA może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których mowa 

w ust. 1, 3, 8 i 9, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3. 

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1a i 

7. Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, zapoznaje się z 

materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności zgromadzonymi podczas 

stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie. 

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3, 8 i 9, sąd rozpoznaje jednoosobowo, przy czym 

czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być realizowane w 

warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i udostępniania 

informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów wydanych na 

podstawie art. 181 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie prokurator i wyznaczony przez Szefa 

CBA funkcjonariusz CBA. 

12. 
(6)

 Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca świadczący 

usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt warunków 

technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez CBA kontroli 

operacyjnej. 

12a. 
(7)

 Usługodawca świadczący usługi drogą elektroniczną będący mikro- lub małym 

przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.) zapewnia warunki 

techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez CBA kontroli operacyjnej 

stosownie do posiadanej infrastruktury. 

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej 

zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona. 

14. Szef CBA informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli operacyjnej po jej 

zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli, przedstawiając zebrane w 

jej toku materiały. 
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15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub 

mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef CBA przekazuje 

Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas stosowania 

kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych materiałów, 

stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego. 

[15a. Wykorzystanie dowodu uzyskanego podczas stosowania kontroli operacyjnej jest 

dopuszczalne wyłącznie w postępowaniu karnym w sprawie o przestępstwo lub 

przestępstwo skarbowe, w stosunku do którego jest dopuszczalne stosowanie takiej 

kontroli przez jakikolwiek uprawniony podmiot. 

15b. Prokurator Generalny podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania 

przekazanych materiałów. Art. 238 § 3-5 oraz art. 239 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego stosuje się odpowiednio. 

15c. Jeżeli w wyniku stosowania kontroli operacyjnej uzyskano dowód popełnienia 

przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, w stosunku do którego można zarządzić 

kontrolę operacyjną, popełnionego przez osobę, wobec której była stosowana kontrola 

operacyjna, innego niż objęte zarządzeniem kontroli operacyjnej albo popełnionego przez 

inną osobę, o zgodzie na jego wykorzystanie w postępowaniu karnym orzeka 

postanowieniem sąd, o którym mowa w ust. 2, na wniosek Prokuratora Generalnego. 

15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, Prokurator Generalny kieruje do sądu nie później 

niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas stosowania 

kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez Szefa CBA niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli. 

15e. Sąd wydaje postanowienie, o którym mowa w ust. 15c, w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku przez Prokuratora Generalnego.] 

15f. 
(8)

 W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 15: 

1)   zawierają informacje, o których mowa w art. 178 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego, Szef CBA zarządza ich niezwłoczne, komisyjne i 

protokolarne zniszczenie; 

2)   mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o 

przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny, albo informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem 
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zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks postępowania karnego, Szef CBA przekazuje Prokuratorowi Generalnemu te 

materiały. 

15g. 
(9)

 W przypadku, o którym mowa w ust. 15f pkt 2, Prokurator Generalny niezwłocznie po 

otrzymaniu materiałów, kieruje je do sądu, który zarządził kontrolę operacyjną albo 

wyraził na nią zgodę w trybie określonym w ust. 3, wraz z wnioskiem o: 

1)   stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których mowa 

w ust. 15f pkt 2; 

2)   dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających 

informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji, o 

których mowa w art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania 

karnego, nieobjęte zakazami określonymi w art. 178a i art. 180 § 3 ustawy z dnia 6 

czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego z wyłączeniem informacji o 

przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny. 

15h. 
(10)

 Sąd, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez Prokuratora Generalnego, wydaje 

postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o 

których mowa w ust. 15g pkt 2, gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, 

a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu, a także zarządza 

niezwłoczne zniszczenie materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. 

15i. 
(11)

 Na postanowienie sądu w przedmiocie dopuszczenia do wykorzystania w 

postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w ust. 15g pkt 2, Prokuratorowi 

Generalnemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego. 

15j. 
(12)

 Szef CBA jest obowiązany do wykonania zarządzenia sądu o zniszczeniu materiałów, 

o którym mowa w ust. 15h, oraz niezwłocznego, komisyjnego i protokolarnego 

zniszczenia materiałów, których wykorzystanie w postępowaniu karnym jest 

niedopuszczalne. Szef CBA niezwłocznie informuje Prokuratora Generalnego o 

zniszczeniu tych materiałów. 

16. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały, które nie stanowią 

informacji potwierdzających zaistnienie przestępstwa, podlegają niezwłocznemu, 

protokolarnemu, komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef CBA. 
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16a. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów, o których 

mowa w ust. 16, Szef CBA jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania 

Prokuratora Generalnego. 

17. 
(13)

 Na postanowienia sądu, o których mowa w: 

1)   ust. 1, 3, 8 i 9 - przysługuje zażalenie Szefowi CBA; 

2)   ust. 3 i 15c - przysługuje zażalenie Prokuratorowi Generalnemu. 

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks 

postępowania karnego. 

17a. 
(14)

 Sąd, Prokurator Generalny i Szef CBA prowadzą rejestry, odpowiednio postanowień, 

pisemnych zgód, zarządzeń i wniosków dotyczących kontroli operacyjnej. Rejestry 

prowadzi się w formie elektronicznej, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji 

niejawnych. 

18. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób dokumentowania 

kontroli operacyjnej oraz przechowywania i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także 

przechowywania, przekazywania oraz przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych 

podczas stosowania tej kontroli, uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego 

charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych 

druków i rejestrów. 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1247, z późn. zm.)  

 

Art. 52. 

[1. W latach 2015-2024 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem 

finansowym ustawy wynosi 2.000.000 tys. zł, z tym że w: 

1)   2015 r. - 200.000 tys. zł; 

2)   2016 r. - 200.000 tys. zł; 

3)   2017 r. - 200.000 tys. zł; 

4)   2018 r. - 200.000 tys. zł; 

5)   2019 r. - 200.000 tys. zł; 

6)   2020 r. - 200.000 tys. zł; 
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7)   2021 r. - 200.000 tys. zł; 

8)   2022 r. - 200.000 tys. zł; 

9)   2023 r. - 200.000 tys. zł; 

10)  2024 r. - 200.000 tys. zł.] 

1. W latach 2015–2018 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będący skutkiem 

finansowym ustawy wynosi 465 000 tys. zł, z tym że w: 

1) 2015 r. – 200 000 tys. zł; 

2) 2016 r. – 165 000 tys. zł; 

3) 2017 r. – 50 000 tys. zł; 

4) 2018 r. – 50 000 tys. zł.> 

2. Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie zaplanowanych na dany rok 

wydatków na bezpłatną pomoc prawną udzielaną z urzędu w postępowaniach sądowych, 

obejmujących łącznie: 

1)   limit wydatków będący skutkiem finansowym ustawy, o którym mowa w ust. 1; 

2)   pozostałe wydatki na obronę z urzędu w postępowaniach sądowych. 

3. W ramach procesu monitorowania, o którym mowa w ust. 2, Minister Sprawiedliwości 

dokonuje, co najmniej cztery razy w roku, według stanu na koniec każdego kwartału, 

analizy stopnia wykorzystania zaplanowanych na dany rok wydatków na bezpłatną pomoc 

prawną. 

4. W przypadku przekroczenia przyjętej na dany rok budżetowy łącznej wielkości 

planowanych wydatków, o których mowa w ust. 2, oraz w przypadku wystąpienia takiego 

zagrożenia w trakcie roku, tj. w sytuacji, gdy część planowanych wydatków, o których 

mowa w ust. 2, przypadająca proporcjonalnie na okres od początku roku kalendarzowego 

do końca danego kwartału została przekroczona: 

1)   po pierwszym kwartale - co najmniej o 15%, 

2)   po dwóch kwartałach - co najmniej o 10%, 

3)   po trzech kwartałach - co najmniej o 5%, 

Minister Sprawiedliwości może zwiększyć limity, o których mowa w ust. 1, o kwotę 

oszczędności z tytułu innych wydatków lub podjąć inne działania w celu 

zagwarantowania możliwości wypłaty środków na bezpłatną pomoc prawną. 

 

 

 


