
U C H WA Ł A  

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

z dnia 6 listopada 2014 r. 

w sprawie ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 października 

2014 r. ustawy o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, wprowadza do jej tekstu 

następujące poprawki: 

1)  w art. 4 w ust. 1 wyrazy „Ochrona na czas czynności procesowej może zostać 

udzielona” zastępuje się wyrazami „Ochrony na czas czynności procesowej udziela 

się”; 

2)  w art. 5 w ust. 1 wyrazy „Ochrona osobista może zostać udzielona” zastępuje się 

wyrazami „Ochrony osobistej udziela się” oraz po wyrazach „uzasadnionych 

przypadkach” dodaje się wyrazy „może być udzielona”; 

3)  w art. 5 w ust. 1 po wyrazach „sądu okręgowego,” dodaje się wyrazy „oraz w sprawach 

o przestępstwa określone w art. 197 § 1 i 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny,”; 

4)  w art. 5 w ust. 2 w pkt 4 wyrazy „bezpiecznego miejsca przebywania” zastępuje się 

wyrazami „bezpiecznych miejsc przebywania”; 

5)  w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu udziela się w przypadku wysokiego 

stopnia zagrożenia dla życia lub zdrowia osoby chronionej w związku z postępowaniem 

karnym lub karnym skarbowym, jeżeli zachodzi konieczność długotrwałej ochrony, 

a inne środki ochrony i pomocy mogą być niewystarczające w sprawach, których 

rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego, oraz 

w sprawach o przestępstwa określone w art. 197 § 1 i 2 oraz art. 207 ustawy z dnia 
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6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może 

być udzielona także w innych sprawach.”; 

6)  w art. 10 w ust. 1 wyraz „udzielenia” zastępuje się wyrazem „uzyskania”; 

7)  w art. 12 w ust. 3 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Zarządzenie o udzieleniu środka ochrony i pomocy podlega natychmiastowemu 

wykonaniu.”; 

8)  w art. 12 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach po złożeniu wniosku, o którym 

mowa w ust. 1, można stosować środki ochrony i pomocy do czasu jego rozpatrzenia. 

Przepisów art. 7 nie stosuje się.”; 

9)  w art. 17 w ust. 3 wyrazy „osobie chronionej” zastępuje się wyrazami 

„pokrzywdzonemu lub świadkowi”; 

10)  w art. 20 po pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 51 po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. Jeżeli pokrzywdzonym jest małoletni, a jego praw nie może 

wykonywać przedstawiciel ustawowy ze względu na konflikt interesów, brak 

opieki lub odłączenie od rodziny, w postępowaniu reprezentuje go kurator 

wyznaczony przez prezesa sądu właściwego do rozpoznania sprawy.”;”; 

11)  w art. 20: 

a) w pkt 7, w § 2c po wyrazach „w § 2a” dodaje się wyrazy „lub oryginały 

dokumentów, o których mowa w § 2b”, 

b) w pkt 8, w art. 156a po wyrazie „dane” dodaje się wyrazy „lub oryginały 

dokumentów”; 

12)  w art. 20 w pkt 8, w art. 156a dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„Można je udostępnić także na wniosek innych instytucji lub osób, jeżeli 
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przemawia za tym ich ważny interes.”; 

13)  w art. 20 w pkt 9 w lit. b, w § 1a wyrazy „Sąd ustala miejsce zamieszkania świadka” 

zastępuje się wyrazami „Miejsce zamieszkania świadka ustala się”; 

14)  w art. 20 w pkt 9 w lit. b: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „dodaje się § 1a” dodaje się wyrazy 

„i 1b”, 

b) dodaje się § 1b w brzmieniu: 

„§ 1b. Pytania zadawane świadkowi nie mogą zmierzać do ujawnienia 

jego miejsca zamieszkania ani miejsca pracy, chyba że ma to znaczenie dla 

rozstrzygnięcia sprawy.”; 

15)  w art. 20 w pkt 12, w art. 299a dotychczasowe brzmienie oznacza się jako § 1 oraz 

dodaje się § 2 w brzmieniu: 

„§ 2. Na wniosek pokrzywdzonego zgłoszony w postępowaniu 

przygotowawczym, sąd powiadamia go o sposobie zakończenia sprawy listem 

zwykłym, przesłanym na wskazany przez pokrzywdzonego adres, wraz z odpisem 

prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie lub jego 

wyciągiem.”; 

16)  w art. 20 w pkt 13 w lit. c, w § 3 wyrazy „mając na względzie takie poinformowanie 

o treści obowiązujących przepisów, które umożliwi ich zrozumienie także osobie 

niekorzystającej z pomocy obrońcy lub pełnomocnika” zastępuje się wyrazami 

„uwzględniając potrzebę sformułowania informacji o przysługujących uprawnieniach 

językiem prostym i przystępnym, który umożliwi zrozumienie ich przez osoby 

niekorzystające z pomocy obrońcy lub pełnomocnika”; 

17)  w art. 20 w pkt 14, w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Przepisy art. 148 § 2a–2c oraz art. 156a stosuje się odpowiednio.”; 

18)  w art. 20 w pkt 18, w art. 611w w § 2 wyraz „orzeczenia” zastępuje się wyrazem 
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„nakazu”; 

19)  w art. 20 w pkt 18, w art. 611wd: 

a) w § 3 skreśla się zdanie drugie, 

b) dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. 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.”; 

20)  w art. 21 w pkt 1: 

a) lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w § 8: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im 

najbliższym, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, 

rehabilitacyjną, prawną oraz materialną, udzielaną przez jednostki 

niezaliczane do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu 

osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje 

i instytucje,”, 

– po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) pomoc prawną i psychologiczną świadkom i osobom im 

najbliższym,”,”, 

b) w lit. g, w pkt 1 wyrazy „członkom ich rodzin” zastępuje się wyrazami „oraz osobom 

im najbliższym”; 

21)  po art. 21 dodaje się art. 21a w brzmieniu: 

„Art. 21a. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania 

w sprawach o  wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.) wprowadza się 
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następujące zmiany: 

1) w art. 37: 

a) w § 11 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Do 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;”, 

b) dodaje się § 13 w brzmieniu: 

„§ 13. 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.”; 

2) w art. 41 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Przy przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka stosuje się 

odpowiednio przepisy art. 177, art. 178, art. 182, art. 183, art. 185–190, art. 191 

§ 1–2 oraz art. 192 Kodeksu postępowania karnego.”.”; 

22)  w art. 23: 

a)  w zdaniu wstępnym wyrazy „w art. 1” zastępuje się wyrazami „wprowadza się 

następujące zmiany”, 

b) dotychczasowe pkt 1 i 2 oznacza się jako lit. a i b i umieszcza w pkt 1 ze zdaniem 

wstępnym w brzmieniu: 

„w art. 1:”, 

c) dodaje się pkt 2 w brzmieniu: 

„2) w art. 18 pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

„13)  w art. 41 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Przy przeprowadzaniu dowodu z zeznań świadka stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 177, art. 178, art. 178a, art. 182, 

art. 183, art. 185–190, art. 191 § 1–2 oraz art. 192 Kodeksu 

postępowania karnego.”.”; 

23)  po art. 23 dodaje się art. 23a w brzmieniu: 
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„Art. 23a. Przepisy art. 148 § 2a–2c i art. 156a ustawy, o której mowa w art. 20 

niniejszej ustawy, oraz art. 37 § 13 ustawy, o której mowa w art. 21a niniejszej ustawy, 

stosuje się do spraw wszczętych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

24)  w art. 25 w ust. 1 

a) we wprowadzeniu do wyliczenia maksymalny limit wydatków budżetu państwa 

zwiększa się o 1 250 000 zł, 

b) w pkt 1–10 kwoty wydatków zwiększa się o 125 000 zł; 

25)  art. 26 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 26. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, 

z wyjątkiem: 

1) art. 20 pkt 18 i 19, które wchodzą w życie z dniem 11 stycznia 2015 r.; 

2) art. 23, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.”. 

 

 

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

 

Na posiedzeniu w dniu 6 listopada 2014 r. Senat rozpatrzył ustawę o ochronie i pomocy 

dla pokrzywdzonego i świadka. W swojej uchwale proponuje wprowadzenie do ustawy 

25 poprawek. 

Poprawki nr 1 i 2 wprowadzając nowe brzmienie zmienianych przepisów przesądzają, 

że spełnienie ustawowych warunków przyznania środka ochrony i pomocy wprowadza po 

stronie komendanta wojewódzkiego Policji obowiązek udzielenia takiego środka.  

Tak sformułowany przepis pozwala na pełną realizację obowiązku udzielenia pomocy 

ofiarom przestępstw, wynikającego z art. 18 Dyrektywy 2012/29/UE ustanawiającej normy 

minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującą decyzję 

ramową Rady 2001/220/WSiSW, który stanowi, że „państwa członkowskie zapewniają 

dostępność środków służących ochronie ofiar i członków ich rodzin przed wtórną i ponowną 

wiktymizacją” nie dopuszczając dowolności i uznaniowości w zakresie działań 

podejmowanych przez właściwy organ państwa członkowskiego. 

Poprawka nr 3 jest efektem uznania przez Senat, że ograniczenie obowiązku udzielenia 

ochrony osobistej wyłącznie do spraw, których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do 

właściwości sądu okręgowego, nadmiernie zawęża kategorie czynów zabronionych 

w stosunku do których istnieje możliwość ubiegania się o udzielenie środka ochrony 

i pomocy przez pokrzywdzonego lub świadka. 

Senat nie akceptując faktu, że takie ograniczenie wyklucza z zakresu ochrony 

(wyłączając przypadki szczególnie uzasadnione) pokrzywdzonych i świadków w sprawach 

o zgwałcenie (art. 197 § 1 i 2 Kodeksu karnego) lub o znęcanie się (art. 207 Kodeksu 

karnego) zaproponował odpowiednią poprawkę.  

Poprawka nr 4 jest poprawką o charakterze merytorycznym. W trakcie prac nad ustawą 

ustalono, że ze sformułowania „wskazanie bezpiecznego miejsca przebywania” nie należy 

wywodzić obowiązku zapewnienia osobie chronionej bezpiecznego miejsca pobytu 

(zamieszkania), o którym mowa w art. 6 ustawy, lecz obowiązek udzielenia przez Policję 

wskazówek, stanowiących element działań profilaktycznych, mających na celu zapobieżenie 

rozpoznanym zagrożeniom dla życia lub zdrowia osoby chronionej. 
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Poprawka nr 5 dotyczy art. 6 ustawy. Stanowi konsekwencję zmian wprowadzanych 

w poprawkach 1, 2 i 3.  

Poprawka nr 7, zdaniem Senatu, pozwoli na skuteczne i bezzwłoczne stosowanie 

pozytywnych zarządzeń o udzieleniu środków ochrony i pomocy, poprzez nadanie im rygoru 

natychmiastowej wykonalności z mocy ustawy. Tym sposobem poziom ochrony osób 

uprawnionych ulegnie znacznej poprawie. 

Poprawka nr 8 jest efektem dyskusji prowadzonych zarówno w komisjach senackich 

jak i trakcie samej debaty. Poprawka wprowadza możliwość wyjątkowego stosowania 

środków ochrony i pomocy bezpośrednio po złożeniu wniosku, a przed jego rozpatrzeniem 

i wydaniem zarządzenia.  

Praktyka dotychczasowego wykonywania ochrony przez Policję wskazuje, że 

w przypadkach wyjątkowego poziomu zagrożenia wnioskodawcy, niezbędne może być 

objęcie go ochroną przed formalnym zakończeniem procedury rozpatrzenia wniosku. 

Poprawka wprowadza fakultatywność stosowania ochrony przed wydaniem zarządzenia, 

jak również wyłącza możliwość udzielania w tym czasie pomocy finansowej, o której mowa 

w art. 7 ustawy. 

Poprawka nr 9 doprecyzowuje zmieniany przepis wprowadzając zmianę 

terminologiczną. Senat zwraca uwagę na to, że wyrażenie „osoba chroniona” obejmuje 

swoim znaczeniem również osoby najbliższe, wobec powyższego należało odejść od tego 

sformułowania na rzecz „pokrzywdzonego i świadka” co realizuje zamierzenia ustawodawcy 

i czyni przepis spójnym logicznie. 

Poprawka nr 10 realizuje gwarancje, przewidziane w przepisie art. 24 ust. 1 lit. b 

Dyrektywy 2012/29/UE, w którym nakłada się na wszystkie państwa członkowskie UE 

obowiązek ustanowienia dla dziecka będącego ofiarą przestępstwa, specjalnego 

przedstawiciela w sytuacji, gdy rodzice nie mogą go reprezentować ze względu na konflikt 

interesów, brak opieki lub odłączenie od rodziny.  

Wprowadzenie takiej poprawki będzie również częściowym wypełnieniem, zawartych 

w postanowieniu sygnalizacyjnym Trybunału Konstytucyjnego (sygn. akt S 2/14) z dnia 

11 lutego 2014 r. uwag, dotyczących niezbędności pojęcia działań ustawodawczych 

zmierzających do usunięcia nieprawidłowości w postępowaniach karnych, w których osoby 
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małoletnie, pokrzywdzone w wyniku przestępstwa jednego lub obojga rodziców 

reprezentowane są przez kuratora ustanowionego przez sąd opiekuńczy. 

Poprawki nr 11–14 oraz 17 są uzupełnieniem wprowadzanych ustawą rozwiązań 

w zakresie anonimizacji danych pokrzywdzonego i świadka i służą racjonalizacji systemu 

ochrony danych adresowych.  

Poprawka 12 wprowadza możliwość uzyskania dostępu do danych adresowych oraz 

zawierających takie dane oryginałów dokumentów przez osoby lub instytucje inne niż organy 

państwowe czy organy samorządu terytorialnego.  

Potrzebę poprawki uzasadnia w szczególności, przypadek towarzystw 

ubezpieczeniowych, które niewątpliwie posiadają i mogą wykazać istnienie ważnego interesu 

stanowiącego podstawę ubiegania się o ujawnienie danych i dokumentów zawartych 

w załączniku adresowym. 

Poprawka nr 15 jest w przekonaniu Senatu realizacją przepisów art. 6 Dyrektywy 

2012/29/UE, które nakładają na państwo członkowskie i jego organy obowiązek 

informowania pokrzywdzonego o sposobie zakończenia postępowania karnego, toczącego się 

w dotyczącej go sprawie.  

Poprawka zapewnia pokrzywdzonemu możliwość bycia poinformowanym o sposobie 

zakończenia sprawy, jako odpowiedź sądu na złożony jeszcze w trakcie postępowania 

przygotowawczego wniosek. 

To minimum informacji, które zapewni się pokrzywdzonemu, który nie zdecydował się 

występować w sprawie jako oskarżyciel posiłkowy lub powód cywilny może nawet 

zadecydować, w niektórych przypadkach, o rezygnacji z przystępowania do postępowania 

w charakterze oskarżyciela posiłkowego, właśnie dlatego, że zapewnia pokrzywdzonemu 

informację dotyczącą sposobu zakończenia sprawy (w tym skazania sprawcy przestępstwa). 

Z poprawką tą powiązana jest poprawka nr 24, która uwzględnia skutki finansowe 

zaproponowanej poprawki.  

Wyliczenia kwot określonych poprawką dokonane zostały przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości i przedstawione senackiej Komisji Ustawodawczej w piśmie z dnia 

4 listopada 2014 r. w oparciu o statystycznie oszacowaną liczbę pokrzywdzonych i koszty 

listu zwykłego według aktualnie obowiązującego cennika InPost.  
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Za prawdopodobny wariant uznano złożenie wniosków przez 30% pokrzywdzonych 

z ogólnej liczby 170-220 tys. pokrzywdzonych rocznie, przy cenie jednego listu na poziomie 

1,90 zł, co prowadziło do szacunku sumy kosztów powiadomień rzędu 97–125 tys. zł rocznie. 

Poprawka nr 16 jest wypełnieniem obowiązku wskazanego w art. 4 Dyrektywy 

2012/29/UE. Przepis ust. 1 w zdaniu wstępnym stanowi, że od momentu pierwszego kontaktu 

z właściwym organem ofiara przestępstwa powinna mieć zaoferowane informacje określone 

niżej w dyrektywie przedstawione „w prostym i przystępnym języku”. 

Senat zauważa, że dotychczasowe wytyczne zawarte w upoważnieniu do wydania przez 

Ministra Sprawiedliwości wzorów pisemnych pouczeń uwzględniały raczej stanowisko i były 

odzwierciedleniem obowiązków organów postępowania karnego w zakresie spełnienia przez 

nie obowiązku informacyjnego.  

Obecne wytyczne, zaproponowane poprawką Senatu, podkreślają, że pouczenie jest dla 

pokrzywdzonego i nie powinno realizować obowiązku „informowania o treści 

obowiązujących przepisów” lecz informować „o przysługujących pokrzywdzonemu 

uprawnieniach” z naciskiem na potrzebę prostoty i przystępności użytego języka. 

Poprawka nr 19 uwzględnia potrzebę usunięcia w dodawanym nowelizacją art. 611wd 

w § 3 w zdaniu drugim Kodeksu postępowania karnego niewłaściwie zastosowanego 

wyrażenia „państwo wydania nakazu”, gdyż dotyczy takiego stadium postępowania, 

w którym europejskiego nakazu ochrony jeszcze nie wydano, oraz wprowadza nową 

jednostkę redakcyjną, w której w czytelny sposób ujmuje zakres regulacji nim objęty. 

Poprawki nr 21–23 wprowadzają szereg koniecznych zmian dotyczących przepisów 

Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. 

Senat uznał za wskazane wprowadzenie zmiany polegającej na dostosowaniu do 

zmieniających się przepisów Kodeksu postępowania karnego przepisów ustawy Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia w zakresie możliwości anonimizacji danych 

świadka dotyczących miejsca jego zamieszkania i miejsca zatrudnienia. 

Przedłożona Senatowi ustawa zmienia brzmienie art. 191 § 1, dodaje § 1a oraz uchyla 

przepis art. 191 § 3 k.p.k. Zmiany te nie pociągnęły za sobą nowelizacji przepisów Kodeksu 

postępowania w sprawach o wykroczenia co spowoduje niemożność zbierania tych danych 

w postępowaniu wykroczeniowym.  
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Koniecznym stało się wprowadzenie dodatkowego artykułu 21a, który uwzględni 

odpowiednie zmiany przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia oraz 

zmian w art. 23, zmieniającym ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks 

postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.  

Poprawka nr 23 to przepis przejściowy, w którym Senat proponuje by ustawodawca 

wyraźnie określił do jakich spraw stosowane będą przepisy dotyczące zakładania załączników 

adresowych. 

Poprawka nr 25 prezentuje stanowisko Senatu odnoszące się do określenia terminu 

wejścia w życie art. 23 ustawy. W przepisie tym zawarta jest nowelizacja przepisów ustawy 

z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

innych ustaw, które wejdą w życie w dniu 1 lipca 2015 r. 

Senat proponuje by przepisy wprowadzane obecnie uchwalaną ustawą, weszły w życie 

w tym samym dniu co przepisy przez nie zmieniane, pozostające obecnie w okresie vacatio 

legis tj. 1 lipca 2015 r. 

Pozwoli to na uniknięcie kolizji przepisów, w przypadku uchwalenia kolejnych 

nowelizacji tych samych przepisów, które mogą mieć miejsce przed dniem 1 lipca 2015 r. 

Pozostałe poprawki oznaczone numerami 6, 18 i 20 uściślają terminologię ustawy. 

 


