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Warszawa, 10 maja 2021 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 383) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw realizuje kilka rozmaitych, nie powiązanych ze sobą założeń. 

Nowelizuje się przepisy czterech ustaw: Kodeksu karnego, Kodeksu wykroczeń, 

Kodeksu postępowania karnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

W art. 1 ustawy zawarte są zmiany dotyczące przepisów ustawy – Kodeks karny. 

Ich celem jest implementacja do krajowego porządku prawnego przepisów dyrektywy 

nr 2017/541/UE – dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 15 marca 2017 r. 

w sprawie zwalczania terroryzmu i zastępującej decyzję ramową Rady 2002/475/WSiSW 

oraz zmieniającej decyzję Rady 2005/671/WSiSW. 

Przedmiotem tych zmian jest: 

– nadanie nowego brzmienia przepisowi art. 255a § 2, który sankcjonuje działanie 

osoby, która w celu popełnienia przestępstwa o charakterze terrorystycznym uczestniczy 

w szkoleniu mogącym umożliwić popełnienie takiego przestępstwa.  

W nowelizacji rozszerzono zakres rozumienia „szkolenia na potrzeby terroryzmu” 

o samodzielne zapoznawanie się z treściami, które są rozpowszechniane lub publicznie 

prezentowane. Zmiana ta wynika wprost z przepisu art. 8 dyrektywy 2017/541 w związku 

z motywem 11 preambuły, w którym stanowi się, że „zdobywanie wiedzy na własną rękę, 
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w tym za pośrednictwem Internetu lub z wykorzystaniem materiałów szkoleniowych spoza 

Internetu, należy również uznawać za szkolenie na potrzeby terroryzmu”; 

– w art. 1 pkt 2 zawarto nowelizację przepisu art. 259a k.k. Zmiana polega na 

wykreśleniu wyrazów „na terytorium innego państwa”.  

Do tej pory penalizacji podlegały czyny polegające na przekroczeniu granicy Polski w 

celu popełnienia na terytorium innego państwa przestępstwa o charakterze terrorystycznym 

lub przestępstwa określonego w art. 255a (rozpowszechnianie treści mogących ułatwić 

popełnienie przestępstwa) lub art. 258 § 2 lub 4 (zorganizowana grupa i związek 

przestępczy).  

Dokonana zmiana spowoduje rozszerzenie zakresu penalizacji na zachowania 

polegające na przekroczeniu granicy również w celu popełnienia wyżej wskazanych 

przestępstw na terytorium Polski, zmiana ta wynika z konieczności implementacji art. 9 ust. 2 

dyrektywy 2017/541; 

– w art. 1 pkt 3 dokonano zmiany art. 259b pkt 1; wykreślenie słów „na terytorium 

innego państwa” ma na celu zapewnienie zgodności z dyrektywą oraz zachowanie spójności 

z przepisem art. 259a.  

W myśl tego przepisu, sąd na wniosek prokuratora zastosuje nadzwyczajne złagodzenie 

kary albo warunkowo ja zawiesi, gdy sprawca przestępstwa określonego w art. 259a 

dobrowolnie odstąpił od przestępstwa o charakterze terrorystycznym wskazanego 

w zmienianym przepisie i ujawnił wszystkie istotne okoliczności popełnienia czynu lub 

zapobiegł popełnieniu zamierzonego przestępstwa. 

W art. 2 ustawa dokonuje nowelizacji Kodeksu wykroczeń. Zmieniane przepisy art. 57 

dotyczą kwestii organizowania lub przeprowadzania zbiórek na uiszczenie grzywny lub na 

płaceniu grzywny za inną osobę.  

Celem nowelizacji jest znaczne rozszerzenie zakresu penalizacji i objęcie jej zakresem 

wszystkich sposobów przeprowadzania zbiórki ofiar (publicznych i niepublicznych), zbiórki 

pieniędzy za ofiary zebrane w naturze, oraz uiszczania za inną osobę (inną niż najbliższa) nie 

tylko grzywny orzeczonej za przestępstwo lub wykroczenie (również skarbowe) ale także 

świadczenia pieniężnego, przepadku przedmiotów stanowiących kwotę pieniężną, 

równowartości przepadku przedmiotów lub przedsiębiorstwa, przepadku korzyści majątkowej 

stanowiącej kwotę pieniężną, równowartości przepadku korzyści majątkowej, 

odszkodowania, zadośćuczynienia, nawiązki, podlegającej zwrotowi korzyści majątkowej 
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stanowiącej kwotę pieniężną albo równowartości podlegającej zwrotowi korzyści majątkowej 

lub na poręczenie majątkowe lub zabezpieczenie majątkowe. 

Zmiana zmierza do ograniczenia możliwości pokrywania tych należności wyłącznie 

do środków będących w posiadaniu oskarżonego (obwinionego).  

Celem przepisu jest podkreślenie obowiązku osobistej odpowiedzialności sprawców 

czynów zabronionych, którzy nie powinni móc korzystać z przysporzeń pochodzących 

od innych podmiotów. 

Szeroki zakres zmian przewiduje ustawa w art. 3 nowelizującym przepisy Kodeksu 

postępowania karnego. Odnoszą się one do następujących kwestii: 

1) art. 156 k.p.k. dotyczy przeglądania akt postępowania przygotowawczego, czynienia 

z nich odpisów i kserokopii przez strony, pełnomocników i przedstawicieli ustawowych. 

W toku postępowania przygotowawczego strony, obrońcy, pełnomocnicy 

i przedstawiciele ustawowi, jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawidłowego toku 

postępowania lub ochrony ważnego interesu państwa, mogą wnioskować o udostępnienie akt, 

umożliwienie sporządzania odpisów lub kopii oraz wydanie odpłatnych, uwierzytelnionych 

odpisów lub kopii. Prawo takie, do tej pory, przysługiwało stronom także po zakończeniu 

postępowania przygotowawczego.  

Obecna nowelizacja odstępuje od tego rozwiązania i w jego miejsce wprowadza przepis 

§ 5b regulujący w sposób szczególny dostęp do akt sprawy po zakończeniu postępowania 

przygotowawczego. 

Oznacza on, że dostęp do akt zakończonych postępowań przygotowawczych będą miały 

jedynie podmioty wymienione w art. 156 § 5 i tylko w zakresie udostępnienia akt, bez prawa 

ich kopiowania czy sporządzania odpisów. 

Jednocześnie ten przepis szczególny wyłączy możliwość udostępniania akt w trybie 

określonym w ustawą o dostępie do informacji publicznej; 

2) w art. 218a k.p.k. regulującym zabezpieczanie danych teleinformatycznych 

uchwalone zmiany poszerzają katalog podmiotów obowiązanych do zabezpieczenia danych 

informatycznych, obejmując nim podmioty, które zapewniają przekaz danych 

informatycznych oraz udostępnianie i publikowanie treści drogą elektroniczną, mowa tu 

o podmiotach świadczących usługi drogą elektroniczną oraz dostawców usług cyfrowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa. 
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W sprawach o przestępstwa określone w art. 200b, art. 202 § 3, 4, 4a, 4b lub art. 255a 

Kodeksu karnego oraz w Rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii ustawa wprowadza ponadto uprawnienie dla organu prowadzącego postępowanie 

do połączenia zabezpieczenia z obowiązkiem uniemożliwienia dostępu do danych 

informatycznych, za pośrednictwem których przestępstwo zostało popełnione; 

3) w art. 248 w § 2 k.p.k. ustawa przewiduje dodanie zdania drugiego, w którym 

stanowi się, że w wypadku gdy odbiór postanowienia o zastosowaniu wobec zatrzymanego 

postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania nie jest możliwy, to stosowany 

będzie odpowiednio przepis art. 136 § 1 k.p.k., który stanowi, że doręczający sporządzi 

notatkę na zwrotnym pokwitowaniu i doręczenie będzie się uważało za dokonane; 

4) w art. 266 dodany został nowy 1a. Przepis ten wprowadza negatywną przesłankę 

zastosowania poręczenia majątkowego. Sąd albo prokurator będzie mógł uzależnić przyjęcie 

przedmiotu poręczenia majątkowego od wykazania źródła pochodzenia przedmiotu. 

Przedmiot taki nie będzie mógł pochodzić z przysporzenia na rzecz podmiotu składającego 

poręczenie.  

Przepis ogranicza tym samym zakres stosowania poręczeń majątkowych, przesądzając 

o częstszym stosowaniu tymczasowego aresztowania wobec osób o ograniczonych zasobach 

finansowych; 

5) art. 281 k.p.k. dotyczy instytucji listu żelaznego. Ma on na celu zagwarantowanie 

podejrzanemu (oskarżonemu) odpowiadania z wolnej stopy w zamian za to, że zastosuje się 

do wynegocjowanych warunków. List żelazny to instytucja, przy której stosowaniu występują 

dwa podmioty: oskarżony i państwo polskie działające przez organy wymiaru 

sprawiedliwości (A. Kołodziejczyk, List żelazny..., s. 237–252). 

Przepis art. 281 określa przesłanki wydania listu żelaznego oraz sąd właściwy do jego 

wydania. Do wydania listu żelaznego konieczne jest spełnienie dwóch przesłanek, 

a mianowicie: podejrzany (oskarżony) musi przebywać za granicą oraz że złoży on 

oświadczenie, że stawi się do sądu lub prokuratora w oznaczonym terminie pod warunkiem 

odpowiadania z wolnej stopy. 

Zmiany zawarte w ustawie stanowią, że w postępowaniu przygotowawczym list żelazny 

może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu. Udział 

prokuratora w posiedzeniu w przedmiocie wydania listu żelaznego jest obowiązkowy. 
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Ponadto w postępowaniu przygotowawczym odwołanie listu żelaznego następuje 

na wniosek prokuratora. 

W postępowaniu przygotowawczym wydanie listu żelaznego przez sąd ustawa uzależnia 

całkowicie od stanowiska prokuratora – czy zaakceptuje wniosek oskarżonego czy złoży 

sprzeciw; 

6) w art. 334 § 2a oraz w art. 338 § 1a, 4 i 5 wprowadza się możliwość doręczania 

oskarżonym odpisów aktu oskarżenia w postaci elektronicznej, poprzez ich przesłanie 

na adres poczty elektronicznej; 

7) zmiana art. 349 wprowadza zupełnie nowe rozwiązania dotyczące posiedzenia 

wstępnego przed rozprawą. Przewodniczący składu orzekającego kieruje sprawę na 

posiedzenie wstępne, jeżeli zakres postępowania dowodowego uzasadnia przypuszczenie, 

że przewód sądowy nie zostanie zamknięty na pierwszym terminie rozprawy.  

Każde odstąpienie od wyznaczenia posiedzenia wstępnego wymagać będzie wydania 

przez przewodniczącego wydania zarządzenia wraz z jego uzasadnieniem. 

Udział prokuratora, obrońcy i pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w posiedzeniu 

wstępnym jest obowiązkowy, a pozostałych stron i pokrzywdzonego – jeżeli przewodniczący 

tak zarządzi. 

Strony i inne osoby, których udział w posiedzeniu wstępnym jest obowiązkowy, a także 

pozostałe strony i pokrzywdzony mogą przedstawiać stanowiska w przedmiocie planowania 

i organizacji rozprawy głównej. Stanowisko przedstawia się na piśmie, a na posiedzeniu 

można je przedstawić również ustnie. 

W sprawach, w których wyznaczono posiedzenie wstępne, wnioski dotyczące biegu 

postępowania, w tym dotyczące właściwości sądu, przekazania sprawy innemu sądowi, 

występowania okoliczności określonych w art. 17 § 1, przekazania sprawy prokuratorowi 

w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia, a także wnioski o wyłączenie sędziego 

powinny być złożone najpóźniej na tym posiedzeniu. 

Wnioski takie, złożone po zakończeniu posiedzenia wstępnego ustawa nakazuje 

pozostawić rozpoznania, chyba że wnioskodawca wykaże, iż okoliczności uzasadniające 

złożenie wniosku powstały albo stały się mu znane później; 

8) w dodawanym art. 610a ustawa stanowi, że Minister Sprawiedliwości może zawrzeć 

z odpowiednim organem państwa obcego porozumienie przewidujące podział kwot 
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lub przedmiotów uzyskanych z wykonania orzeczenia skazującego na grzywnę lub 

z orzeczenia przepadku, o których mowa w art. 609 § 2 oraz art. 610 § 4 i 5; 

W art. 4 ustawa zawiera zmiany ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 

innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. 

W pkt 1 dodawany art. 14fa stanowi, że w okresie obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie roku 

po ich odwołaniu w sprawach o przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności, której 

górna granica nie przekracza 5 lat, na rozprawie apelacyjnej sąd orzeka w składzie jednego 

sędziego, jeżeli w pierwszej instancji sąd orzekał w takim samym składzie.  

Dodatkowo sąd orzeka na rozprawie apelacyjnej w składzie jednego sędziego również 

po upływie rocznego okresu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli przewód sądowy na tej 

rozprawie rozpoczęto przed upływem tego okresu. 

W pkt 2, w dodawanym art. 15zzr
1
 ustawa wydłuża określone w Kodeksie karnym 

okresy przedawnienia karalności przestępstw i przedawnienia wykonania kary w sprawach 

o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. 

Przepisy art. 5–7 zawierają normy intertemporalne regulujące kwestie stosowania 

przepisów w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą do już trwających postępowań. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa uchwalona przez Sejm na 28. posiedzeniu w dniu 20 kwietnia 2021 r. 

pochodziła z inicjatywy posłów (druk sejmowy nr 867). Projekt wpłynął do Marszałka Sejmu 

w dniu 8 stycznia 2021 r. W dniu 19 stycznia 2021 r. do projektu ustawy zgłoszona została 

autopoprawka. 

Pierwsze czytanie projektu miało miejsce na 26. posiedzeniu Sejmu w dniu 25 lutego 

2021 r. Zgłoszony w pierwszym czytaniu wniosek o odrzucenie projektu ustawy nie został 

uwzględniony przez Sejm. 

Projekt przesłano do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Komisja przedstawiła 

sprawozdanie (druk sejmowy 1002) w dniu 15 marca 2021 r. wraz z 13 wnioskami 

mniejszości. 
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Wnioski te zmierzały do: 

1) wykreślenia art. 2, czyli rezygnacji z wprowadzania zmian do ustawy – Kodeks 

wykroczeń, 

2) usunięcia w art. 3 pkt 1 przepisów zmieniających art. 156 k.p.k. dotyczących 

ograniczenia dostępu do akt zakończonych postępowań przygotowawczych, 

3) usunięcia w art. 3 pkt 2 przepisów zmieniających art. 218a k.p.k. dotyczących 

zabezpieczania lub usuwania prze sąd lub prokuratora danych informatycznych 

oraz treści publikowanych lub udostępnianych drogą elektroniczną, 

4) usunięcia w art. 3 pkt 4 przepisów zmieniających art. 248 § 2 k.p.k. dotyczących 

doręczania postanowienia o zastosowaniu tymczasowego aresztowania 

w przypadku, gdy odbiór tego postanowienia przez zatrzymanego nie jest możliwy, 

5) usunięcia w art. 3 pkt 5 przepisów zmieniających art. 266 k.p.k. dotyczących 

obowiązku wykazywania na żądanie sądu lub prokuratora pochodzenia 

przedmiotów poręczenia majątkowego oraz zakaz udzielenia poręczenia gdy środki 

te pochodzą z przysporzeń dokonanych na ten cel, 

6) usunięcia w art. 3 pkt 6–9 przepisów zmieniających art. 281, art. 282, art. 284 

i art. 284a k.p.k. dotyczących szeroko rozumianego udziału prokuratora 

w postępowaniach toczących się w przedmiocie udzielenia bądź odwołania przez 

sąd listu żelaznego, 

7) usunięcia w art. 3 pkt 12 przepisów zmieniających art. 349 k.p.k. dotyczących 

zasad organizacji i przeprowadzania posiedzeń wstępnych, 

8) skreślenia w art. 4 pkt 1 oraz art. 6, które wprowadzają jednoosobowy skład sądu 

orzekającego na rozprawach apelacyjnych w sprawach karnych w okresie 

obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

9) skreślenia w art. 4 pkt 2 oraz art. 7, które na czas obowiązywania stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii wstrzymują bieg terminów przedawnienia 

karalności przestępstw oraz przedawnienia wykonania kary w sprawach 

o przestępstwa i przestępstwa skarbowe, 

10) zmiany art. 5 ustawy, który jako przepis przejściowy nakazuje działanie 

retroaktywne w zakresie stosowania nowych i nowo brzmiących przepisów 

procedury karnej. 

W dniu 14 kwietnia 2021 r. na 28. posiedzeniu Sejmu zgłoszono dwa wnioski 

o odrzucenie projektu ustawy. 
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Wobec tego faktu, projekt został ponownie skierowany do Komisji Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka. W sprawozdaniu (druk 1002-A) Komisja wniosła o odrzucenie wniosków 

zgłoszonych w drugim czytaniu. 

W dniu 20 kwietnia 2021 na tym samym 28. posiedzeniu Sejm odrzucił wszystkie 

wnioski mniejszości oraz oba wnioski o odrzucenie (w jednym głosowaniu) zgłoszone 

w drugim czytaniu (za odrzuceniem głosowało 215 posłów, przeciw 232 przy 1 głosie 

wstrzymującym się). 

Za przyjęciem ustawy głosowało 242 posłów, przy 210 głosach przeciw przy 2 głosach 

wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

1) w art. 3 w pkt 1 w lit. b, w § 5b ustawa stanowi, że do udostępniania akt 

zakończonego postępowania przygotowawczego przepis § 5 stosuje się odpowiednio. 

Tym samym ustawa ogranicza dostęp stron, obrońców, pełnomocników i przedstawicieli 

ustawowych do akt postępowań zakończonych, uniemożliwiając im sporządzanie odpisów 

lub kopii oraz uzyskiwanie odpłatnych uwierzytelnionych odpisów lub kopii. 

W uzasadnieniu projektu ustawy podkreśla się funkcję gwarancyjną rozwiązania, które 

uniemożliwi dostęp do materiałów sprawy zakończonej na etapie postępowania 

przygotowawczego na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, co służyć ma 

„ochronie życia prywatnego określonych osób oraz zapobiegać ujawnieniu danych 

osobowych w tym danych wrażliwych zawartych w materiałach postępowania”. 

Zmiany art. 156 k.p.k. prowadzą jednak do ograniczenia gwarantowanego Konstytucją 

prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej wyrażonego w art. 61 Konstytucji RP. 

„Art. 61. 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów 

władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również 

uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, 

a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one 

zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu 

Państwa. 

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na 

posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych 

wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. 
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3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu 

na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych 

oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego 

państwa. 

Do merytorycznej oceny ustawodawcy należy stwierdzenie, czy ograniczenie polegające 

na wyłączeniu dostępu do akt zakończonych postępowań przygotowawczych na podstawie 

ustawy o dostępie do informacji publicznej znajduje oparcie w przytoczonym art. 61 ust. 3 

Konstytucji. 

W cieniu dyskusji o tych pryncypiach nie dostrzega się skutku w postaci ograniczenia 

praw procesowych osób, które nie uzyskały statusu strony (brak przedstawienia zarzutów), 

a także stron – podejrzanego czy pokrzywdzonego, którzy w przypadku umorzenia 

postępowania przygotowawczego nie będą mogli zapoznać się bez zgody prokuratora 

z aktami sprawy, nie mówiąc już o zupełnym braku możliwości uzyskania kopii 

czy sporządzania odpisów. 

Przepis w nowym brzmieniu pozostawia sprawy zakończone na etapie postępowania 

przygotowawczego w wyłącznej dyspozycji prowadzącego postępowanie oraz daje mu 

możliwość swobodnego odmawiania dostępu do akt zakończonych postępowań 

przygotowawczych. 

Ustawa nie przewiduje bowiem zmiany art. 159 k.p.k., który stanowi, że stronom 

przysługuje zażalenie na odmowę udostępnienia akt wyłącznie w postępowaniu 

przygotowawczym, ale nie po jego zakończeniu. 

Brak zaskarżalności zarządzenia o odmowie dostępu do akt uwypukla obniżenie 

standardów postępowania, szczególnie po usunięciu możliwości dostępu do akt w trybie 

ustawy o dostępie do informacji publicznej, która to ustawa w przypadku odmowy dostępu 

do akt przewidywała możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 w pkt 1 w lit. b, w § 5b: 

a) po wyrazie „odpowiednio” dodaje się wyrazy „do sporządzania odpisów lub kopii 

oraz odpłatnego wydawania uwierzytelnionych odpisów lub kopii oraz”, 

b) dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Przepisy art. 159 stosuje się odpowiednio.”. 
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2) w art. 3 w pkt 2 ustawa zmienia przepisy art. 218a. Określa on kwestie 

zabezpieczania danych informatycznych na żądanie sądu lub prokuratora. Ustawa stanowi, 

że w sprawach o przestępstwa określone w art. 200b, art. 202 § 3, 4, 4a, 4b lub art. 255a 

Kodeksu karnego oraz w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii zastosowanie zabezpieczenia może być połączone z obowiązkiem 

uniemożliwienia dostępu do danych informatycznych, za pośrednictwem których 

przestępstwo zostało popełnione; 

W dodawanym § 4 ustawa uprawnia sąd lub prokuratora do usunięcia treści 

publikowanych lub udostępnianych drogą elektroniczną, jeżeli publikacja lub udostępnienie 

stanowiło czyn zabroniony, o którym mowa w ust. 1. 

Rozwiązania zaproponowane w tym przepisie są nieprawidłowe z następujących 

względów: 

– treść przepisu § 4 odnosi się do czynów zabronionych, o których mowa w § 1. 

Tymczasem przepis § 1 mówi o przestępstwach określonych we wskazanych przepisach 

Kodeksu karnego. Odesłanie do przepisu § 1 jest z punktu widzenia zastosowanej 

terminologii nieprawidłowe, 

– w przepisie stanowi się, że „sąd lub prokurator może zarządzić (…), nakładając obowiązek 

wykonania postanowienia”. Sformułowanie „zarządzić” jest związane bezpośrednio 

z podjęciem przez organ procesowy decyzji w formie zarządzenia, tymczasem w tym 

wypadku przepis wyraźnie wskazuje, że sąd lub prokurator będą wydawać postanowienie. 

W związku z powyższym, podobnie jak w przepisie § 1 należy posłużyć się 

sformułowaniem „zażądać”, 

– ustawa uprawnia prokuratora do podejmowania postanowienia o usunięciu na zawsze 

określonych treści przechowywanych na nośnikach lub w systemie informatycznym. 

Prokurator może to uczynić zanim sąd stwierdzi czy czyny zabronione wskazane w § 4 

stanowią przestępstwo. 

Ponieważ działania podejmowane w tej sprawie przez wskazane organy są w swym 

charakterze zbliżone najbardziej do orzekania w przedmiocie przepadku i niewątpliwie mają 

charakter konstytutywny (kształtują nowe prawa lub obowiązki adresata), wiązać się też 

mogą z poważnymi skutkami finansowymi dla określonych podmiotów, wydanie takiego 

orzeczenia powinno leżeć w gestii sądu a nie prokuratora. 

Propozycje poprawek: 

– w art. 3 w pkt 2 w lit. b, w § 4: 
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a) wyrazy „czyn zabroniony” zastępuje się wyrazem „przestępstwo”, 

b) wyrazy „sąd lub prokurator” zastępuje się wyrazami „sąd może, orzekając z urzędu, 

a w postępowaniu przygotowawczym – na wniosek prokuratora”, 

c) wyrazy „zarządzić usunięcie” zastępuje się wyrazami „zażądać usunięcia”; 

 

3) w przepisach art. 3 pkt 3, w art. 218b oraz w pkt 4 wyrazy „w przypadku” zastępuje 

się wyrazami „w wypadku”. Potrzeba poprawki wynika ze specyfiki terminologicznej 

Kodeksu postępowania karnego, w którym nie stosuje się wyrażenia „w przypadku”; 

 

4) Zmianą budzącą największe zastrzeżenia, z punktu widzenia opiniującego, 

jest zmiana zawarta w art. 3 pkt 4, w którym ustawodawca sejmowy decyduje się po raz 

kolejny nowelizować przepisy dotyczące sposobu doręczania osobie zatrzymanej 

postanowienia o zastosowaniu wobec niej środka w postaci tymczasowego aresztowania. 

Dodawane zdanie drugie w art. 248 § 2 k.p.k. stanowi, że w wypadku gdy odbiór 

postanowienia o zastosowaniu wobec zatrzymanego postanowienia o zastosowaniu 

tymczasowego aresztowania nie jest możliwy, to stosowany będzie odpowiednio przepis 

art. 136 § 1 k.p.k., który stanowi, że doręczający sporządzi notatkę na zwrotnym 

pokwitowaniu i doręczenie będzie się uważało za dokonane; 

Dodawany przepis nie jest zgodny z normą gwarancyjną wyrażoną przepisem 

art. 41 ust. 3 Konstytucji, który stanowi: „Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 

godzin od przekazania do dyspozycji sądu nie zostanie mu doręczone postanowienie sądu 

o tymczasowym aresztowaniu wraz z przedstawionymi zarzutami”. 

Konstytucja nie przewiduje bowiem możliwości uregulowania tych kwestii w odmienny 

sposób w ustawie zwykłej. Dopisywanie w ustawie kolejnych przepisów, które w istocie 

znoszą gwarancyjny charakter normy o randze konstytucyjnej nie może być zaakceptowany 

z przyczyn wskazanych przez sam Trybunał Konstytucyjny, który stwierdził, że na 

ustawodawcy ciąży szczególny obowiązek w zakresie wprowadzania zmian, gdy dana 

instytucja prawna jest uregulowana w treści Konstytucji, posiadając w niej określone 

znaczenie „w przeciwnym razie normatywna treść Konstytucji mogłaby być zmieniona przez 

ustawodawstwo zwykłe, nadające istniejącym terminom konstytucyjnym nowe, odmienne 

znaczenie” (wyrok TK z dnia 5 lutego 2008 r. sygn. akt K 34/06). 
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Dodawany przepis nie precyzuje również w żaden sposób, co należy rozumieć przez 

wyrażenie „gdy odbiór postanowienia przez zatrzymanego nie jest możliwy”.  

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 skreśla się pkt 4; 

 

5) wiele wątpliwości budzi również dodawany w art. 3 w pkt 6 nowy przepis art. 281 § 2 

k.p.k. Nowelizowany przepis dotyczy instytucji listu żelaznego. Określa przesłanki wydania 

listu żelaznego oraz sąd właściwy do jego wydania. Do wydania listu żelaznego konieczne 

jest spełnienie dwóch przesłanek, a mianowicie: podejrzany (oskarżony) musi przebywać za 

granicą oraz że złoży on oświadczenie, że stawi się do sądu lub prokuratora w oznaczonym 

terminie pod warunkiem odpowiadania z wolnej stopy. 

Zmiany dodane w przepisie § 2 stanowią, że w postępowaniu przygotowawczym list 

żelazny może być wydany na wniosek prokuratora albo przy braku jego sprzeciwu. 

Oznacza to, że sąd w postępowaniu przygotowawczym nie może wydać listu żelaznego 

bez wniosku prokuratora, a gdy podejmuje postępowanie w tej sprawie (na wniosek 

prokuratora) to prokurator może zgłosić sprzeciw, który będzie wiążący dla sądu. 

Rozwiązanie to ogranicza zakres kompetencji sądu w sferze orzekania w sprawie, 

czyniąc sąd organem zależnym od stanowiska prokuratora. Przyznanie prokuratorowi 

dominującej wobec sądu pozycji procesowej wyzuwa sąd z jego uprawnień przyznanych 

ustawą w art. 298 § 2 k.p.k. 

Art. 298 § 1 k.p.k. stanowi, że to prokurator prowadzi lub nadzoruje postępowanie 

przygotowawcze, jednak w § 2 ustawa zastrzega, że określone czynności w postępowaniu 

przygotowawczym przeprowadza sąd. Do czynności tych należą wydawanie i odwoływanie 

listu żelaznego (art. 281 i art. 282 § 2), a także wyrażanie zgody na czasowe opuszczanie 

ustalonego miejsca pobytu przez osobę objętą ochroną tego listu (art. 282 § 1 pkt 2); 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 w pkt 6, w § 2 skreśla się wyrazy „albo przy braku jego sprzeciwu”; 

 

6) w art. 3 w pkt 12, w art. 349 w § 2 ustawa ustanowi, że w przypadku odstąpienia 

od skierowania sprawy na posiedzenie wstępne przewodniczący (również w sprawach 

o wykroczenia) wydaje zarządzenie, które wymaga uzasadnienia. 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2468867:part=a281&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2468867:part=a282§2&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2468867:part=a282§1p2&full=1
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Przepis ten pozostaje w sprzeczności z normą zawartą w art. 99 § 2 k.p.k. w związku 

z art. 94 § 1, który stanowi, że zarządzenie wymaga pisemnego uzasadnienia, jeżeli podlega 

zaskarżeniu. 

Postanowienie z art. 349 § 2 nie podlega zaskarżeniu, dlatego nie jest jasne ratio legis 

nakładania na sędziów w przepisie szczególnym dodatkowego obowiązku, będącego jedynie 

przejawem nadmiernego formalizmu proceduralnego, a który stanowił będzie odstępstwo od 

zasad ogólnych wyrażonych w przywołanych przepisach Kodeksu postępowania karnego. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 w pkt 12, w art. 349 w § 2 skreśla się zdanie drugie; 

 

7) w art. 3 w pkt 12, w art. 349 w § 6 ustawa zawiera sformułowanie „wnioski 

formalne”, które stanowi terminologiczne novum w treści Kodeksu postępowania karnego, 

który w całym swym dotychczasowym brzmieniu nie posługuje się nim. Kodeks nie zawiera 

katalogu wniosków „formalnych” ani nie określa sposobu zaliczania do tej grupy 

poszczególnych wniosków dotyczących biegu postępowania karnego. W celu zachowania 

spójności terminologicznej nowelizowanego Kodeksu proponuje się wykreślenie 

przymiotnika „formalne”. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 3 w pkt 12, w art. 349 w § 6 skreśla się wyraz „formalne”; 

 

8) w art. 4 nowelizującym przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych 

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych 

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych należy dokonać zmian redakcyjnych, 

dostosowujących terminologię dodawanych przepisów do terminologii zmienianej ustawy. 

Wyrażenie „po ich odwołaniu” powinno być zastąpione wyrażeniem „od odwołania 

ostatniego z nich”. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 4: 

a) w pkt 1, w art. 14fa w ust. 1, 

b) w pkt 2, w art. 15zzr
1
 w ust. 1 

– wyrazy „po ich odwołaniu” zastępuje się wyrazami „od odwołania ostatniego z nich”; 
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9) w art. 4 w pkt 2, w art. 15zzr
1
 w ust. 1 ustawa wprowadza zmiany w zakresie 

„przedawnienia karalności czynu” tymczasem właściwe przepisy Kodeksu karnego tj. art. 101 

i 102 posługują się wyrażeniem „przedawnienie karalności przestępstw”. 

Niewątpliwie oczywista jest różnica zakresów znaczeniowych pomiędzy słowem „czyn” 

a „przestępstwo”, a ponieważ wprowadzane zmiany dotyczą przepisów karnych winny być 

formułowane z maksymalną precyzją, stąd potrzeba wprowadzenia poprawki, która dostosuje 

wprowadzany przepis ustawy do terminologii wiodącej w tej dziedzinie prawa ustawy –

Kodeks karny. 

Propozycja poprawki: 

– w art. 4 w pkt 2, w art. 15zzr
1
 w ust. 1 wyraz „czynu” zastępuje się wyrazem 

„przestępstwa”. 

 

 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


