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Materiał porównawczy 

do projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

 

(druk nr  395_S) 

 

U S T A W A   z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 534 i 1023) 

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 <i 1b>, 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. 354. 

<1.> W wypadku wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności 

sprawcy i o zastosowanie środków zabezpieczających stosuje się odpowiednio przepisy 

niniejszego rozdziału z następującymi zmianami: 

1)   nie stosuje się przepisów o oskarżycielu posiłkowym; 

2)   wniosek kieruje się na rozprawę, chyba że w świetle materiałów postępowania 

przygotowawczego popełnienie czynu zabronionego przez podejrzanego i jego 

niepoczytalność w chwili czynu nie budzą wątpliwości, a prezes sądu uzna za celowe 

rozpoznanie sprawy na posiedzeniu z udziałem prokuratora, obrońcy i podejrzanego; 

podejrzany nie bierze udziału w posiedzeniu, jeżeli z opinii biegłych wynika, że byłoby 
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to niewskazane, chyba że sąd uzna jego udział za konieczny; pokrzywdzony ma prawo 

wziąć udział w posiedzeniu; 

3)   w razie umorzenia postępowania stosuje się art. 322 § 2 i 3. 

<§ 2. Co do podejrzanego pozbawionego wolności, którego udział w posiedzeniu, 

o którym mowa w § 1 pkt 2, jest obowiązkowy, należy wydać zarządzenie 

o doprowadzeniu go na to posiedzenie.> 

 

Art. 374. 

§ 1. Oskarżony ma prawo brać udział w rozprawie. Przewodniczący lub sąd mogą uznać jego 

obecność za obowiązkową. 

§ 1a. W sprawach o zbrodnie obecność oskarżonego podczas czynności, o których mowa w 

art. 385 i art. 386, jest obowiązkowa. 

<§ 1b. W wypadku wniosku prokuratora o umorzenie postępowania z powodu 

niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie środków zabezpieczających obecność 

podejrzanego na rozprawie podczas czynności, o których mowa w art. 385 i art. 386, 

jest obowiązkowa; podejrzany nie bierze udziału w rozprawie, jeżeli z opinii biegłych 

wynika, że byłoby to niewskazane, chyba że sąd uzna jego udział za konieczny.> 

§ 2. Przewodniczący może wydać zarządzenie w celu uniemożliwienia oskarżonemu 

wydalenia się z sądu przed zakończeniem rozprawy. 

§ 3. Przewodniczący, na wniosek prokuratora, wyraża zgodę na jego udział w rozprawie przy 

użyciu urządzeń technicznych, umożliwiających udział w rozprawie na odległość z 

jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku, jeżeli nie stoją temu na 

przeszkodzie względy techniczne. 

§ 4. Przewodniczący może zwolnić z obowiązku stawiennictwa na rozprawie oskarżonego, 

oskarżyciela posiłkowego albo oskarżyciela prywatnego, którzy są pozbawieni wolności, 

jeżeli zostanie zapewniony udział tych stron w rozprawie przy użyciu urządzeń 

technicznych, umożliwiających udział w rozprawie na odległość z jednoczesnym 

bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 

§ 5. W wypadku określonym w § 4 w rozprawie bierze udział w miejscu przebywania strony 

referendarz sądowy lub asystent sędziego, zatrudniony w sądzie, w którego okręgu strona 

przebywa. 

§ 6. Obrońca bierze udział w rozprawie przeprowadzanej w sposób określony w § 4 w 

miejscu przebywania oskarżonego, chyba że stawi się w tym celu w sądzie. 
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§ 7. W wypadku gdy obrońca bierze udział w rozprawie przebywając w innym miejscu niż 

oskarżony, sąd na wniosek oskarżonego lub obrońcy może zarządzić przerwę na czas 

oznaczony, w celu kontynuacji rozprawy w tym samym dniu, aby umożliwić telefoniczny 

kontakt obrońcy z oskarżonym, chyba że złożenie wniosku w sposób oczywisty nie służy 

realizacji prawa do obrony, a w szczególności zmierza do zakłócenia lub nieuzasadnionego 

przedłużenia rozprawy. 

§ 8. Jeżeli zachodzi potrzeba udziału tłumacza w rozprawie przeprowadzanej w sposób 

określony w § 4, tłumacz bierze udział w rozprawie w miejscu przebywania oskarżonego 

niewładającego w wystarczającym stopniu językiem polskim lub w miejscu przebywania 

osoby, co do której zachodzą okoliczności określone w art. 204 § 1 pkt 1, chyba że 

przewodniczący zarządzi inaczej. 

§ 9. Przepisy art. 517ea stosuje się odpowiednio. 

 


