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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 90. posiedzeniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. ustawę

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia.

Z wyrazami szacunku
(-) Radosław Sikorski

U S T AWA
z dnia 9 kwietnia 2015 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia

Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące
zmiany:
1)

art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. § 1. Obwinionemu przysługuje prawo do obrony, w tym do
korzystania z pomocy jednego obrońcy, o czym należy go pouczyć.
§ 2. Prawo, o którym mowa w § 1, przysługuje również osobie określonej w
art. 54 § 6 z chwilą przystąpienia do przesłuchania po powiadomieniu jej o treści
zarzutów albo z chwilą wezwania jej do złożenia pisemnych wyjaśnień. Osobę tę
należy pouczyć o przysługującym jej prawie. Przepisy art. 21–24 stosuje się
odpowiednio.”;

2)

w art. 38:
a)

§ 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 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. 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.”,

b)

po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Na odmowę udostępnienia akt osobie, o której mowa w art. 4 §
2, przysługuje zażalenie do sądu.”.

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 765 i
1247, z 2014 r. poz. 486, 579, 786 i 969 oraz z 2015 r. poz. 21 i 396.
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Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2015 r.
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