
Dziennik Ustaw Nr 106 — 7730 — Poz. 1148

1148

U S TAWA

z dnia 24 sierpnia 2001 r.

Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia.

DZIA¸ I

Zasady ogólne

Art. 1. § 1. Post´powanie w sprawach o wykrocze-
nia toczy si´ wed∏ug przepisów niniejszego kodeksu. 

§ 2. W post´powaniu, o którym mowa w § 1, prze-
pisy Kodeksu post´powania karnego stosuje si´ jedy-
nie, gdy niniejszy kodeks tak stanowi.

Art. 2. § 1. Orzekanie nast´puje w post´powaniu:

1) zwyczajnym,

2) przyspieszonym,

3) nakazowym.

§ 2. W wypadkach wskazanych w ustawie i na zasa-
dach w niej okreÊlonych uprawniony organ mo˝e na-
∏o˝yç grzywn´ w drodze mandatu karnego.

Art. 3. W razie stwierdzenia w toku post´powania
istotnego uchybienia w czynnoÊciach instytucji paƒ-
stwowej, samorzàdowej lub spo∏ecznej, sprzyjajàcego
naruszeniom prawa, sàd, a w toku czynnoÊci wyjaÊnia-
jàcych organ je prowadzàcy, zawiadamia o stwierdzo-
nym uchybieniu t´ instytucj´ bàdê organ powo∏any do
sprawowania nad nià nadzoru.

Art. 4. Obwinionemu przys∏uguje prawo do obro-
ny, w tym do korzystania z pomocy jednego obroƒcy,
o czym nale˝y go pouczyç.

Art. 5. § 1. Nie wszczyna si´ post´powania, a wszcz´-
te umarza, gdy:

1) czynu nie pope∏niono albo brak jest danych dosta-
tecznie uzasadniajàcych podejrzenie jego pope∏-
nienia,

2) czyn nie zawiera znamion wykroczenia albo ustawa
stanowi, ˝e sprawca nie pope∏nia wykroczenia,

3) ustawa stanowi, ˝e sprawca nie podlega karze,

4) nastàpi∏o przedawnienie orzekania,

5) obwiniony zmar∏,

6) obwiniony jest:

a) uwierzytelnionym w Rzeczypospolitej Polskiej,
szefem przedstawicielstwa dyplomatycznego
paƒstwa obcego,

b) osobà nale˝àcà do personelu dyplomatycznego
tego przedstawicielstwa,

c) osobà nale˝àcà do personelu administracyjnego
lub technicznego tego przedstawicielstwa,

d) cz∏onkiem rodziny osób wymienionych
w lit. a)—c) i pozostaje z nimi we wspólnocie do-
mowej,

e) innà osobà korzystajàcà z immunitetu dyploma-
tycznego, na podstawie ustaw, umów lub po-
wszechnie uznanych zwyczajów mi´dzynarodo-
wych,

f) kierownikiem urz´du konsularnego lub innym
urz´dnikiem konsularnym paƒstwa obcego albo
innà osobà zrównanà z nimi na podstawie
ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwy-
czajów mi´dzynarodowych, 

7) obwiniony z mocy przepisów szczególnych nie
podlega orzecznictwu na podstawie niniejszego
kodeksu, 

8) post´powanie co do tego samego czynu obwinio-
nego zosta∏o prawomocnie zakoƒczone lub wcze-
Êniej wszcz´te, toczy si´,

9) brak jest skargi uprawnionego oskar˝yciela albo ̋ à-
dania Êcigania pochodzàcego od osoby uprawnio-
nej lub zezwolenia na Êciganie, gdy ustawa tego
wymaga, 

10) zachodzi inna okolicznoÊç wy∏àczajàca z mocy
ustawy orzekanie w post´powaniu na podstawie
niniejszego kodeksu.

§ 2. Przepisu § 1 pkt 6 nie stosuje si´:

1) do osób w nim wymienionych, je˝eli sà obywatela-
mi polskimi lub majà w Polsce miejsce sta∏ego za-
mieszkania, przy czym osoby, o których mowa
w lit. f), nie podlegajà orzecznictwu na podstawie
niniejszego kodeksu, tylko w zakresie czynnoÊci
pe∏nionych w toku i w wykonaniu funkcji urz´do-
wych,

2) je˝eli umowa mi´dzynarodowa, której Rzeczpospo-
lita Polska jest stronà, stanowi inaczej.

§ 3. Przepisu § 1 pkt 6 mo˝na nie stosowaç do oby-
watela paƒstwa obcego, z którym nie ma w tym przed-
miocie umowy, a paƒstwo to nie zapewnia wzajemno-
Êci.

§ 4. Do chwili otrzymania wymaganego przez usta-
w´ zezwolenia na Êciganie lub ˝àdania Êcigania organ
prowadzàcy czynnoÊci wyjaÊniajàce mo˝e dokonywaç
czynnoÊci niecierpiàcych zw∏oki w celu zabezpieczenia
Êladów i dowodów, a tak˝e czynnoÊci zmierzajàcych do
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wyjaÊnienia, czy ˝àdanie b´dzie z∏o˝one lub zezwole-
nie b´dzie wydane.

Art. 6. § 1. W sprawach o wykroczenia Êcigane na
˝àdanie pokrzywdzonego wyst´pujàcy z wnioskiem
o ukaranie, je˝eli nie jest nim pokrzywdzony, powinien
uzyskaç wymagane ˝àdanie od osoby uprawnionej do
jego z∏o˝enia. ˚àdanie mo˝e byç z∏o˝one na piÊmie al-
bo zg∏oszone ustnie do protoko∏u.

§ 2. ˚àdanie z∏o˝one co do niektórych tylko wspó∏-
dzia∏ajàcych w pope∏nieniu czynu pozostaje skuteczne
tak˝e wobec osób niewskazanych w ˝àdaniu, je˝eli nie
sà to osoby najbli˝sze dla pokrzywdzonego, o czym na-
le˝y pouczyç sk∏adajàcego ˝àdanie przed jego przyj´-
ciem.

§ 3. ˚àdanie mo˝e byç cofni´te. Niedopuszczalne
jest cofni´cie ˝àdania wobec niektórych tylko wspó∏-
dzia∏ajàcych w pope∏nieniu czynu, chyba ˝e sà to oso-
by najbli˝sze dla pokrzywdzonego. Cofni´cie mo˝e na-
stàpiç do momentu rozpocz´cia przewodu sàdowego
na pierwszej rozprawie. W razie cofni´cia ˝àdania po-
nowne jego z∏o˝enie jest niedopuszczalne.

§ 4. Je˝eli wniosek o ukaranie pochodzi od po-
krzywdzonego, odstàpienie przez niego od popierania
takiego wniosku oznacza tak˝e odstàpienie przez niego
od popierania ˝àdania Êcigania.

Art. 7. Policja i inne organy w zakresie post´powa-
nia w sprawach o wykroczenia wykonujà polecenia sà-
du oraz prowadzà w granicach okreÊlonych w ustawie
czynnoÊci wyjaÊniajàce.

Art. 8. W post´powaniu uregulowanym w niniej-
szym kodeksie stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 2,
4, 5, 7—9, 13, 14, 15 § 2, art. 16, 18 § 2, art. 20 i 23 Ko-
deksu post´powania karnego.

DZIA¸ II

Sàd

Rozdzia∏ 1

W∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdu

Art. 9. § 1. W sprawach o wykroczenia w pierwszej
instancji orzeka sàd rejonowy, z zastrze˝eniem spraw
okreÊlonych w art. 10.

§ 2. Sàd w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy rozpo-
znaje tak˝e Êrodki zaskar˝enia w wypadkach wskaza-
nych w ustawie oraz przeprowadza inne czynnoÊci,
gdy ustawa to przewiduje.

Art. 10. § 1. W sprawach o wykroczenia pope∏nione
przez:

1) ˝o∏nierzy w czynnej s∏u˝bie wojskowej,

2) ̋ o∏nierzy si∏ zbrojnych paƒstw obcych, przebywajà-
cych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz

cz∏onków ich personelu cywilnego, je˝eli pozosta-
jà w zwiàzku z pe∏nieniem obowiàzków s∏u˝bo-
wych, o ile ustawa lub umowa mi´dzynarodowa,
której Rzeczpospolita Polska jest stronà, nie stano-
wi inaczej 

— orzekajà w pierwszej instancji wojskowe sàdy gar-
nizonowe.

§ 2. Przepis art. 9 § 2 stosuje si´ odpowiednio do sà-
dów wojskowych.

Art. 11. § 1. Przy ustalaniu w∏aÊciwoÊci sàdu sto-
suje si´ odpowiednio przepisy art. 31, 32, 33 § 1, 
art. 34—36, 39 i 43 Kodeksu post´powania karnego,
a w odniesieniu do sàdu, o którym mowa w art. 10, tak-
˝e art. 651 Kodeksu post´powania karnego.

§ 2. Sàd okr´gowy mo˝e z inicjatywy w∏aÊciwego
sàdu przekazaç spraw´ do rozpoznania innemu sàdo-
wi równorz´dnemu w ramach okr´gu tego samego sà-
du okr´gowego, je˝eli wymaga tego dobro wymiaru
sprawiedliwoÊci.

§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio do wojsko-
wego sàdu okr´gowego, w wypadku, w którym inicja-
tywa pochodzi od wojskowego sàdu garnizonowego.

Art. 12. § 1. Spory o w∏aÊciwoÊç mi´dzy sàdami re-
jonowymi rozstrzyga sàd okr´gowy, w∏aÊciwy dla okr´-
gu, w którym dzia∏a sàd, który pierwszy wszczà∏ spór.

§ 2. Spory o w∏aÊciwoÊç mi´dzy wojskowymi sàda-
mi garnizonowymi rozstrzyga wojskowy sàd okr´go-
wy, nadrz´dny nad sàdem, który pierwszy wszczà∏
spór.

Art. 13. § 1. Sàd rejonowy orzeka na rozprawie i na
posiedzeniu jednoosobowo.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do wojsko-
wego sàdu garnizonowego oraz do sàdu orzekajàcego
w sprawach, o którym mowa w art. 12 § 1 i 2.

Art. 14. § 1. Sàdem odwo∏awczym w sprawach
o wykroczenia podlegajàcych w∏aÊciwoÊci sàdów po-
wszechnych, je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, jest:

1) sàd okr´gowy do rozpoznania apelacji oraz za˝aleƒ
na postanowienia i zarzàdzenia zamykajàce drog´
do wydania wyroku,

2) sàd rejonowy w innym równorz´dnym sk∏adzie do
rozpoznania pozosta∏ych za˝aleƒ.

§ 2. Sàdem odwo∏awczym w sprawach o wykrocze-
nia podlegajàcych w∏aÊciwoÊci sàdów wojskowych, je-
˝eli ustawa nie stanowi inaczej, jest wojskowy sàd
okr´gowy.

§ 3. Sàd okr´gowy i wojskowy sàd okr´gowy po-
nadto rozpoznajà sprawy przekazane im przez ustaw´.

§ 4. W sprawach okreÊlonych w § 1 i 2 sàdy w nich
wskazane orzekajà na rozprawie i na posiedzeniu jed-
noosobowo.
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§ 5. W sprawach okreÊlonych w § 3 sàdy orzekajà
jednoosobowo, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej albo
prezes sàdu zarzàdzi orzekanie w sk∏adzie trzech s´-
dziów.

Art. 15. § 1. Sàd apelacyjny rozpoznaje Êrodki od-
wo∏awcze od orzeczeƒ i zarzàdzeƒ wydawanych
w pierwszej instancji przez sàd okr´gowy oraz inne
sprawy przekazane mu przez ustaw´.

§ 2. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje kasacje i inne spra-
wy przekazane mu przez ustaw´.

§ 3. W sprawach, w których orzeka∏y sàdy wojsko-
we, uprawnienia sàdu okr´gowego ma wojskowy sàd
okr´gowy, a uprawnienia sàdu apelacyjnego i Sàdu
Najwy˝szego ma Sàd Najwy˝szy — Izba Wojskowa.

§ 4. Sàdy wskazane w § 1—3 orzekajà jednoosobo-
wo, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej albo prezes sàdu
lub Prezes Sàdu Najwy˝szego zarzàdzi orzekanie
w sk∏adzie trzech s´dziów.

Rozdzia∏ 2

Wy∏àczenie s´dziego

Art. 16. § 1. Do wy∏àczenia s´dziego stosuje si´ od-
powiednio przepisy art. 40, 41 i 42 § 1—3 Kodeksu po-
st´powania karnego.

§ 2. O wy∏àczeniu s´dziego rozstrzyga inny równo-
rz´dny sk∏ad sàdu, przed którym sprawa si´ toczy.
W razie niemo˝noÊci utworzenia takiego sk∏adu o wy-
∏àczeniu orzeka sàd wy˝szego rz´du.

DZIA¸ III

Strony, obroƒcy i pe∏nomocnicy

Rozdzia∏ 3

Oskar˝yciel publiczny

Art. 17. § 1. Oskar˝ycielem publicznym we wszyst-
kich sprawach o wykroczenia jest Policja, chyba ˝e
ustawa stanowi inaczej. 

§ 2. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom
pracownika okreÊlone w Kodeksie pracy, a tak˝e
w sprawach o inne wykroczenia zwiàzane z wykonywa-
niem pracy zarobkowej, je˝eli ustawa tak stanowi,
oskar˝ycielem publicznym jest inspektor pracy.

§ 3. Organom administracji rzàdowej i samorzàdo-
wej, organom kontroli paƒstwowej i kontroli samorzà-
du terytorialnego oraz stra˝om gminnym (miejskim)
uprawnienia oskar˝yciela publicznego przys∏ugujà tyl-
ko wówczas, gdy w zakresie swego dzia∏ania ujawni∏y
wykroczenie i wystàpi∏y z wnioskiem o ukaranie.

§ 4. Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdze-
nia, nadaç w sprawach o wykroczenia uprawnienia
oskar˝yciela publicznego tak˝e innym instytucjom

paƒstwowym, samorzàdowym lub spo∏ecznym, okre-
Êlajàc zakres spraw, w których w ramach swego dzia∏a-
nia mogà wyst´powaç z wnioskiem o ukaranie za ujaw-
nione przez siebie wykroczenia, majàc na wzgl´dzie za-
kres ustawowych uprawnieƒ takich instytucji oraz po-
trzeb´ ochrony dóbr szczególnie nara˝onych na naru-
szenia ze strony sprawców wykroczeƒ.

§ 5. Udzia∏ w sprawie organu, który z∏o˝y∏ wniosek
o ukaranie, wy∏àcza Policj´ od udzia∏u w rozprawie.

Art. 18. § 1. W ka˝dej sprawie o wykroczenie wnio-
sek o ukaranie mo˝e wnieÊç prokurator, stajàc si´
oskar˝ycielem publicznym.

§ 2. Prokurator mo˝e tak˝e wstàpiç do post´powa-
nia wszcz´tego na podstawie wniosku o ukaranie
wniesionego przez innego oskar˝yciela.

§ 3. W wypadkach wskazanych w § 1 i 2 udzia∏ pro-
kuratora wy∏àcza udzia∏ innego oskar˝yciela publiczne-
go.

Art. 19. § 1. Przepisy art. 40 § 1 pkt 1—4 i 6, § 2 oraz
art. 41 i 42 Kodeksu post´powania karnego stosuje si´
odpowiednio do oskar˝yciela publicznego.

§ 2. W sprawie wy∏àczenia orzeka organ bezpoÊred-
nio prze∏o˝ony nad osobà podlegajàcà wy∏àczeniu.
Przepis art. 48 § 2 Kodeksu post´powania karnego sto-
suje si´ odpowiednio.

Rozdzia∏ 4

Obwiniony i jego obroƒca

Art. 20. § 1. Obwinionym jest osoba, przeciwko któ-
rej wniesiono wniosek o ukaranie w sprawie o wykro-
czenie.

§ 2. Je˝eli obwiniony nie zna j´zyka polskiego,
wniosek o ukaranie oraz rozstrzygni´cia podlegajàce
zaskar˝eniu lub koƒczàce post´powanie og∏asza si´
lub dor´cza obwinionemu wraz z t∏umaczeniem.

§ 3. Do obwinionego stosuje si´ odpowiednio
art. 74 § 1 i 2, art. 75, 76 i 175 Kodeksu post´powania
karnego.

Art. 21. § 1. W post´powaniu w sprawie o wykro-
czenia obwiniony musi mieç obroƒc´ przed sàdem, je-
˝eli:

1) jest g∏uchy, niemy lub niewidomy,

2) zachodzi uzasadniona wàtpliwoÊç co do jego po-
czytalnoÊci.

§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2, obo-
wiàzek korzystania z pomocy obroƒcy ustaje, je˝eli po-
wo∏any bieg∏y stwierdzi, ˝e poczytalnoÊç obwinionego
nie budzi wàtpliwoÊci, chyba ̋ e sàd postanowi inaczej.

§ 3. W wypadkach, o których mowa w § 1, udzia∏
obroƒcy w rozprawie jest obowiàzkowy, a w posiedze-
niu, je˝eli ustawa tak stanowi.
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§ 4. Je˝eli w wypadkach, o których mowa w § 1, ob-
winiony nie ma obroƒcy z wyboru, wyznacza mu si´
obroƒc´ z urz´du.

Art. 22. Gdy wymaga tego dobro wymiaru sprawie-
dliwoÊci, obwinionemu, który nie ma obroƒcy z wybo-
ru, wyznacza si´ na jego wniosek obroƒc´ z urz´du, je-
˝eli w sposób nale˝yty wyka˝e, ˝e nie jest w stanie po-
nieÊç kosztów obrony bez powa˝nego uszczerbku dla
niezb´dnego utrzymania siebie i rodziny. Przepis art.
78 § 2 Kodeksu post´powania karnego stosuje si´.

Art. 23. Obroƒc´ z urz´du wyznacza prezes sàdu
w∏aÊciwego do rozpoznania sprawy.

Art. 24. § 1. Obroƒcà w sprawach o wykroczenia
mo˝e byç adwokat albo radca prawny.

§ 2. Do obroƒcy obwinionego stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 83—86 Kodeksu post´powania
karnego.

§ 3. Ilekroç w przepisach Kodeksu post´powania
karnego stosowanych na podstawie art. 1 § 2 mówi si´
o obroƒcy albo o adwokacie, rozumie si´ przez to tak-
˝e radc´ prawnego.

Rozdzia∏ 5

Pokrzywdzony, oskar˝yciel posi∏kowy i pe∏nomocnicy

Art. 25. § 1. Pokrzywdzonym jest ten, czyje dobro
prawne zosta∏o bezpoÊrednio naruszone lub zagro˝o-
ne przez wykroczenie.

§ 2. W razie Êmierci pokrzywdzonego prawa, które
by mu przys∏ugiwa∏y, mogà wykonywaç osoby najbli˝-
sze.

§ 3. Do pokrzywdzonego stosuje si´ odpowiednio
art. 49 § 3 oraz art. 51 Kodeksu post´powania karnego.

§ 4. Pokrzywdzony mo˝e dzia∏aç jako strona w cha-
rakterze oskar˝yciela posi∏kowego obok oskar˝yciela
publicznego lub zamiast niego.

Art. 26. § 1. O przes∏aniu wniosku o ukaranie do sà-
du oskar˝yciel publiczny zawiadamia ujawnionego po-
krzywdzonego, pouczajàc go o uprawnieniach, o któ-
rych mowa w § 3.

§ 2. Sàd zawiadamia ujawnionego pokrzywdzone-
go o terminie rozprawy.

§ 3. Pokrzywdzony mo˝e do rozpocz´cia przewodu
sàdowego albo bezpoÊrednio po rozpocz´ciu posie-
dzenia, o którym mowa w art. 60 § 1 pkt 1—3 i 6,
oÊwiadczyç, ˝e b´dzie dzia∏a∏ obok oskar˝yciela pu-
blicznego jako oskar˝yciel posi∏kowy.

§ 4. Pokrzywdzony, który nie uczestniczy∏ w rozpra-
wie z powodu braku prawid∏owego powiadomienia
o jej terminie, mo˝e z∏o˝yç oÊwiadczenie, o którym mo-
wa w § 3, najpóêniej bezpoÊrednio po wywo∏aniu spra-
wy na pierwszej rozprawie, o której zosta∏ prawid∏owo
powiadomiony.

§ 5. Art. 54 § 2 i art. 56 Kodeksu post´powania kar-
nego stosuje si´ odpowiednio.

Art. 27. § 1. W sprawach o wykroczenia Êcigane na
˝àdanie pokrzywdzonego, pokrzywdzony mo˝e samo-
dzielnie wnieÊç wniosek o ukaranie jako oskar˝yciel
posi∏kowy.

§ 2. W sprawach o wykroczenia inne ni˝ okreÊlone
w § 1, pokrzywdzony mo˝e samodzielnie wnieÊç wnio-
sek o ukaranie jako oskar˝yciel posi∏kowy, je˝eli w cià-
gu miesiàca od powiadomienia o wykroczeniu organu
uprawnionego do wyst´powania w tych sprawach
w charakterze oskar˝yciela publicznego nie zostanie
powiadomiony o wniesieniu przez ten organ wniosku
o ukaranie albo otrzyma zawiadomienie, o którym mo-
wa w art. 54 § 2.

§ 3. Je˝eli pokrzywdzony z∏o˝y∏ wniosek o ukaranie,
pomimo ̋ e oskar˝yciel publiczny tak˝e z∏o˝y∏ taki wnio-
sek, wniosek pokrzywdzonego traktuje si´ jako oÊwiad-
czenie wskazane w art. 26 § 3.

§ 4. Prezes sàdu zawiadamia o wniesieniu wniosku
o ukaranie, o którym mowa w § 1 i 2, w∏aÊciwego
oskar˝yciela publicznego. Je˝eli oskar˝yciel ten w cià-
gu 14 dni od otrzymania zawiadomienia wniesie
w sprawie o ten sam czyn tej samej osoby publiczny
wniosek o ukaranie, wniosek pokrzywdzonego traktuje
si´ jak oÊwiadczenie wskazane w art. 26 § 3.

§ 5. Art. 55 § 3 Kodeksu post´powania karnego sto-
suje si´.

Art. 28. § 1. Odstàpienie oskar˝yciela posi∏kowego,
o którym mowa w art. 27 § 1 i 2, od oskar˝enia, powo-
duje umorzenie post´powania. 

§ 2. Odstàpienie oskar˝yciela posi∏kowego, o któ-
rym mowa w art. 26 § 3, od oskar˝enia nie tamuje roz-
poznania sprawy. Art. 57 § 1 Kodeksu post´powania
karnego stosuje si´ odpowiednio.

Art. 29. § 1. Niestawiennictwo prawid∏owo powia-
domionego pokrzywdzonego i oskar˝yciela posi∏kowe-
go na rozpraw´ lub posiedzenie nie tamuje toku spra-
wy, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

§ 2. Niestawiennictwo oskar˝yciela posi∏kowego,
o którym mowa w art. 27 § 1 i 2, bez usprawiedliwie-
nia, uwa˝a si´ za odstàpienie od oskar˝enia; w takim
przypadku sàd umarza post´powanie.

Art. 30. § 1. Pokrzywdzony i oskar˝yciel posi∏kowy
mo˝e korzystaç z pomocy jednego pe∏nomocnika. Pe∏-
nomocnikiem mo˝e byç adwokat, radca prawny,
a w wypadku, gdy pokrzywdzonym jest instytucja paƒ-
stwowa, samorzàdowa lub spo∏eczna, tak˝e pracownik
tej instytucji lub jej organu nadrz´dnego.

§ 2. Do pe∏nomocnika stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 22 i 23 niniejszego kodeksu oraz art. 83,
84, 86 § 2 i art. 89 Kodeksu post´powania karnego.
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Art. 31. § 1. W razie Êmierci oskar˝yciela posi∏kowe-
go, o którym mowa w art. 27 § 1 i 2, sàd zawiesza po-
st´powanie, a osoby najbli˝sze mogà wstàpiç w prawa
zmar∏ego. Je˝eli w terminie zawitym miesiàca od dnia
Êmierci oskar˝yciela osoba uprawniona nie wstàpi
w prawa zmar∏ego, sàd umarza post´powanie.

§ 2. W razie Êmierci oskar˝yciela posi∏kowego,
wskazanego w art. 26 § 3, osoby najbli˝sze mogà przy-
stàpiç do post´powania w ka˝dym jego stadium.

DZIA¸ IV

CzynnoÊci procesowe

Art. 32. § 1. Rozstrzygni´cia zapadajà w postaci
orzeczeƒ, zarzàdzeƒ albo mandatów karnych.

§ 2. Orzeczenie wydaje si´ w formie wyroku lub po-
stanowienia. Postanowieniem rozstrzyga si´, gdy usta-
wa nie wymaga wydania wyroku.

§ 3. Postanowienie wydaje sàd, prezes sàdu i upo-
wa˝niony s´dzia, a w toku czynnoÊci wyjaÊniajàcych
równie˝ organ prowadzàcy te czynnoÊci. W kwestii nie-
wymagajàcej postanowienia wydaje si´ zarzàdzenie.

§ 4. W sprawach osób podlegajàcych orzecznictwu
sàdów wojskowych przepis § 3 odnosi si´ tak˝e do pro-
kuratora wojskowego.

§ 5. Przepisy art. 94, 95 i 97 Kodeksu post´powania
karnego stosuje si´ odpowiednio.

Art. 33. Strony mogà uczestniczyç w posiedzeniu,
je˝eli ustawa to przewiduje albo gdy prezes sàdu lub
sàd tak zarzàdzi.

Art. 34. Podstaw´ orzeczenia mo˝e stanowiç tylko
ca∏okszta∏t okolicznoÊci ujawnionych w post´powaniu,
majàcych znaczenie dla rozstrzygni´cia.

Art. 35. § 1. Wyrok sàdu pierwszej instancji uzasad-
nia si´ i dor´cza stronie wraz z uzasadnieniem jedynie
na jej ˝àdanie zg∏oszone w zawitym terminie 7 dni od
daty jego og∏oszenia, chyba ̋ e ustawa stanowi inaczej.

§ 2. Wyrok zaoczny dor´cza si´ z urz´du obwinio-
nemu i jego obroƒcy, je˝eli zosta∏ ustanowiony; termin
do ˝àdania dor´czenia uzasadnienia tego wyroku bie-
gnie od daty jego dor´czenia.

§ 3. Wyrok wydany na posiedzeniu dor´cza si´ stro-
nie z urz´du, gdy nie uczestniczy∏a ona w posiedzeniu;
termin do ˝àdania dor´czenia uzasadnienia wyroku
biegnie wówczas od daty jego dor´czenia.

Art. 36. § 1. Postanowienie i zarzàdzenie uzasadnia
si´ jedynie, gdy podlega ono zaskar˝eniu. Uzasadnie-
nie sporzàdza si´ wówczas z urz´du i dor´cza si´ je
wraz z rozstrzygni´ciem osobom, którym przys∏uguje
Êrodek odwo∏awczy, je˝eli nie bra∏y udzia∏u w rozpra-
wie lub posiedzeniu albo nie by∏y obecne przy og∏osze-
niu rozstrzygni´cia, chyba ˝e oddali∏y si´ samowolnie.

§ 2. Orzeczenie wydane w wyniku rozpoznania
Êrodka zaskar˝enia uzasadnia si´ z urz´du, chyba ˝e
ustawa stanowi inaczej.

Art. 37. § 1. Protokó∏ spisuje si´ z ka˝dej czynnoÊci
majàcej istotne znaczenie dla sprawy, a w szczególno-
Êci z rozprawy i posiedzenia, a tak˝e z dokonanych po-
za rozprawà czynnoÊci dowodowych, chyba ˝e ustawa
stanowi inaczej.

§ 2. CzynnoÊci, z których nie sporzàdza si´ protoko-
∏u, a tak˝e inne zdarzenia, które majà znaczenie dla po-
st´powania, utrwala si´ w aktach w formie notatki
urz´dowej podpisanej przez osob´, która dokona∏a
tych czynnoÊci.

§ 3. Przebieg czynnoÊci protoko∏owanych mo˝e byç
utrwalony ponadto za pomocà urzàdzenia rejestrujàce-
go obraz lub dêwi´k, o czym nale˝y uprzedziç osoby
uczestniczàce w czynnoÊci. Zapis taki i jego przek∏ad,
je˝eli zosta∏ sporzàdzony, sà za∏àcznikami do protoko-
∏u.

§ 4. Strony i osoby majàce w tym interes prawny
mogà z∏o˝yç wniosek o sprostowanie protoko∏u roz-
prawy lub posiedzenia, wskazujàc na nieÊcis∏oÊci
i opuszczenia. W przedmiocie sprostowania protoko∏u
rozstrzyga, po wys∏uchaniu protokolanta, s´dzia, który
prowadzi∏ czynnoÊç.

§ 5. Do protoko∏ów stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy art. 144—146, 148, 149 § 1 i 2, art. 150, 151, 153 § 3
i 4, art. 154 oraz art. 155 Kodeksu post´powania karne-
go oraz przepisy wydane na podstawie art. 147 § 5 Ko-
deksu post´powania karnego.

Art. 38. Do czynnoÊci procesowych prowadzonych
w post´powaniu w sprawach o wykroczenia stosuje
si´ odpowiednio tak˝e przepisy art. 100 § 1 i 6, art. 105,
107, 108, 116—121, 122—127, 128—134, 136—142, 156
§ 1—4, art. 157, 158 i 160—166 oraz art. 476 § 2 Kodek-
su post´powania karnego, a gdy sàd nie orzeka jedno-
osobowo równie˝ art. 109—115 Kodeksu post´powa-
nia karnego.

DZIA¸ V

Dowody

Rozdzia∏ 6

Przepisy ogólne

Art. 39. § 1. Dowody przeprowadza si´ na wniosek
stron albo z urz´du. Przepis art. 168 Kodeksu post´po-
wania karnego stosuje si´.

§ 2. Do wniosku dowodowego stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 169 i 170 Kodeksu post´powania
karnego, a przy przeprowadzaniu dowodu tak˝e
art. 171—173 Kodeksu post´powania karnego.

§ 3. Poza rozprawà o dopuszczeniu dowodu lub
o jego zabezpieczeniu rozstrzyga prezes sàdu, sàd albo
organ prowadzàcy czynnoÊci wyjaÊniajàce, a w spra-
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wach osób podlegajàcych orzecznictwu sàdów woj-
skowych tak˝e prokurator wojskowy.

§ 4. Dowodu z wyjaÊnieƒ lub zeznaƒ nie wolno za-
st´powaç treÊcià pism, zapisków lub notatek urz´do-
wych, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

Art. 40. § 1. Na wniosek osoby przes∏uchiwanej
przyjmuje si´ od niej oÊwiadczenie na piÊmie.

§ 2. W wypadku, o którym mowa w § 1, nale˝y
umo˝liwiç tej osobie sporzàdzenie oÊwiadczenia w wa-
runkach uniemo˝liwiajàcych porozumienie si´ z inny-
mi osobami, a nast´pnie przes∏uchaç jà w celu wyja-
Ênienia, uzupe∏nienia lub uÊciÊlenia okolicznoÊci za-
wartych w oÊwiadczeniu pisemnym. OÊwiadczenie pi-
semne stanowi za∏àcznik do protoko∏u.

§ 3. WyjaÊnienia lub zeznania, z∏o˝one w formie
oÊwiadczenia pisemnego w post´powaniu przed sà-
dem, odczytuje si´.

Rozdzia∏ 7

Przeprowadzanie poszczególnych dowodów. 
Przeszukanie

Art. 41. § 1. Przy przeprowadzaniu dowodu z ze-
znaƒ Êwiadka stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 177, 178, 182, 183, 185—190, 191 § 1 i 2 oraz art. 192
Kodeksu post´powania karnego.

§ 2. Osoby obowiàzane do zachowania tajemnicy
paƒstwowej mogà byç przes∏uchane co do okoliczno-
Êci, na które rozciàga si´ ten obowiàzek, tylko po zwol-
nieniu tych osób od obowiàzku zachowania tajemnicy
przez uprawniony organ prze∏o˝ony. 

§ 3. Osoby obowiàzane do zachowania tajemnicy
s∏u˝bowej lub tajemnicy zwiàzanej z wykonywaniem
zawodu lub funkcji mogà odmówiç zeznaƒ co do oko-
licznoÊci, na które rozciàga si´ ten obowiàzek, chyba ̋ e
sàd zwolni te osoby od obowiàzku zachowania tajem-
nicy. Na postanowienie sàdu s∏u˝y za˝alenie.

§ 4. Sàd nie mo˝e zwolniç jednak od obowiàzku za-
chowania tajemnicy zwiàzanej z wykonywaniem zawo-
du adwokata, radcy prawnego, lekarza lub dziennika-
rza.

§ 5. W wypadkach wskazanych w § 2 i 3 sàd prze-
s∏uchuje takà osob´ na rozprawie z wy∏àczeniem jaw-
noÊci. Przepisy wydane na podstawie art. 181 § 2 Ko-
deksu post´powania karnego stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 42. § 1. Przy przeprowadzaniu dowodu z opinii
bieg∏ego stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 193—201
Kodeksu post´powania karnego. 

§ 2. W razie uzasadnionych wàtpliwoÊci co do sta-
nu zdrowia psychicznego obwinionego nale˝y powo-
∏aç bieg∏ego psychiatr´. Przepis art. 202 § 4 Kodeksu
post´powania karnego stosuje si´ odpowiednio.

§ 3. Do t∏umacza i specjalistów stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 204—206 Kodeksu post´powania
karnego.

Art. 43. Przy przeprowadzaniu ogl´dzin i ekspery-
mentu procesowego stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 207, 208, 211 i 212 Kodeksu post´powania karne-
go.

Art. 44. § 1. W celu znalezienia i zatrzymania przed-
miotów podlegajàcych ogl´dzinom lub mogàcych sta-
nowiç dowód rzeczowy, Policja, a w toku czynnoÊci wy-
jaÊniajàcych równie˝ inne organy je prowadzàce, mo-
gà dokonaç przeszukania pomieszczeƒ i innych miejsc,
je˝eli istniejà uzasadnione podstawy do przypuszcze-
nia, ˝e przedmioty te lub dowody tam si´ znajdujà.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do przeszu-
kania osoby, jej odzie˝y lub podr´cznych przedmiotów.

§ 3. Przeszukanie nast´puje na mocy postanowie-
nia prokuratora lub sàdu.

§ 4. W wypadkach niecierpiàcych zw∏oki, je˝eli po-
stanowienie nie mog∏o byç uprzednio wydane, mo˝na
przeprowadziç przeszukanie bez takiego postanowie-
nia, jednak organ dokonujàcy tej czynnoÊci zobowiàza-
ny jest nast´pnie zwróciç si´ niezw∏ocznie do prokura-
tora o zatwierdzenie przeszukania. Na ˝àdanie osoby,
u której dokonano przeszukania, dor´cza si´ jej w ter-
minie 14 dni postanowienie w przedmiocie zatwierdze-
nia przeszukania. O prawie wystàpienia z takim ˝àda-
niem nale˝y jà pouczyç.

§ 5. Przy przeprowadzaniu przeszukania i zatrzyma-
nia przedmiotów stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 217, 221— 234 i 236 Kodeksu post´powania karne-
go.

DZIA¸ VI

Ârodki przymusu

Rozdzia∏ 8

Zatrzymanie

Art. 45. § 1. Policja ma prawo zatrzymaç osob´ uj´-
tà na goràcym uczynku pope∏nienia wykroczenia lub
bezpoÊrednio potem, je˝eli:

1) zachodzà podstawy do zastosowania wobec niej
post´powania przyspieszonego,

2) nie mo˝na ustaliç jej to˝samoÊci.

§ 2. Art. 243 Kodeksu post´powania karnego stosu-
je si´ odpowiednio.

Art. 46. § 1. Zatrzymanego nale˝y natychmiast po-
informowaç o przyczynach zatrzymania i o przys∏ugu-
jàcych mu uprawnieniach oraz wys∏uchaç go.

§ 2. Z zatrzymania sporzàdza si´ protokó∏, którego
odpis dor´cza si´ zatrzymanemu za pokwitowaniem.
W protokole nale˝y podaç imi´ i nazwisko oraz funkcj´
osoby dokonujàcej zatrzymania, imi´ i nazwisko zatrzy-
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manego, a w razie niemo˝noÊci ustalenia to˝samoÊci
— rysopis tej osoby, a ponadto dzieƒ, godzin´, miejsce
i przyczyn´ zatrzymania z okreÊleniem wykroczenia,
w zwiàzku z którym zosta∏a zatrzymana. Nale˝y rów-
nie˝ zapisaç z∏o˝one przez zatrzymanego oÊwiadczenia
i zaznaczyç udzielenie mu informacji o przys∏ugujàcych
prawach.

§ 3. Na ˝àdanie zatrzymanego zawiadamia si´ o za-
trzymaniu osob´ najbli˝szà, a tak˝e pracodawc´. O za-
trzymaniu osoby wskazanej w art. 10 § 1 zawiadamia
si´ niezw∏ocznie w∏aÊciwego dowódc´ jednostki woj-
skowej, nawet gdy zatrzymany tego nie ˝àda.

§ 4. Zatrzymanemu nale˝y na jego ˝àdanie umo˝li-
wiç nawiàzanie w dost´pnej formie kontaktu z adwoka-
tem albo z radcà prawnym oraz zapewniç mo˝liwoÊç
bezpoÊredniej z nim rozmowy; zatrzymujàcy mo˝e za-
strzec, ˝e b´dzie przy niej obecny.

§ 5. Zatrzymanego nale˝y natychmiast zwolniç, gdy
ustanie przyczyna zatrzymania, a tak˝e z up∏ywem cza-
su zatrzymania.

§ 6. Czas zatrzymania osoby liczy si´ od chwili jej
uj´cia i nie mo˝e przekroczyç 24 godzin, a w wypad-
kach wskazanych w art. 45 § 1 pkt 1 — 48 godzin.

Art. 47. § 1. Zatrzymanemu przys∏uguje za˝alenie
na zatrzymanie do sàdu. W za˝aleniu zatrzymany mo-
˝e domagaç si´ zbadania zasadnoÊci, legalnoÊci oraz
prawid∏owoÊci zatrzymania.

§ 2. Za˝alenie przekazuje si´ niezw∏ocznie sàdowi
rejonowemu miejsca zatrzymania, który równie˝ nie-
zw∏ocznie je rozpoznaje.

§ 3. Przy rozpoznawaniu za˝alenia sàd stosuje od-
powiednio przepisy art. 246 § 3 i 4 Kodeksu post´po-
wania karnego.

§ 4. W razie uznania zatrzymania za niewàtpliwie
nies∏uszne zatrzymanemu przys∏uguje odszkodowa-
nie, którego mo˝e dochodziç w trybie okreÊlonym
w dziale XII niniejszego kodeksu.

Rozdzia∏ 9

Zabezpieczenie i zaj´cie przedmiotów

Art. 48. § 1. Policja i inne organy uprawnione do
prowadzenia czynnoÊci okreÊlonych w dziale VII mogà
dokonaç tymczasowego zaj´cia przedmiotu, je˝eli
w zakresie swego dzia∏ania dowiedzia∏y si´ lub ujawni-
∏y wykroczenie zagro˝one przepadkiem przedmiotów,
a zaj´cie takie jest niezb´dne dla zabezpieczenia wyko-
nania tego przepadku. Z czynnoÊci zaj´cia sporzàdza
si´ protokó∏.

§ 2. Tymczasowe zaj´cie upada, je˝eli w ciàgu 7 dni
od daty jego dokonania nie zostanie wydane postano-
wienie o zabezpieczeniu albo rozstrzygni´cie orzekajà-
ce przepadek. Postanowienie o zabezpieczeniu wydaje
sàd w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy; dor´cza si´ je
niezw∏ocznie osobie, u której dokonano zaj´cia.

§ 3. Zabezpieczenie mo˝e nastàpiç tak˝e na mocy
postanowienia sàdu po wszcz´ciu post´powania
w sprawie o wykroczenie zagro˝one przepadkiem
przedmiotów, je˝eli nie dokonano tymczasowego zaj´-
cia. Postanowienie to wykonuje Policja, stosujàc odpo-
wiednio przepisy o przeszukaniu i dor´czajàc postano-
wienie osobie, u której dokonuje zaj´cia. 

§ 4. Na postanowienia, o których mowa w § 2 i 3,
przys∏uguje za˝alenie osobie, której prawa zosta∏y na-
ruszone.

§ 5. Przy dokonywaniu czynnoÊci, o których mowa
w § 1—3, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 44.

§ 6. Zabezpieczenie majàtkowe upada, je˝eli nie zo-
stanie prawomocnie orzeczony przepadek przedmio-
tów.

Rozdzia∏ 10

Kary porzàdkowe i pozosta∏e Êrodki przymusu

Art. 49. § 1. Na Êwiadka, bieg∏ego, t∏umacza lub
specjalist´, który bez usprawiedliwienia nie stawi∏ si´
na wezwanie uprawnionego organu lub bez zezwole-
nia tego organu samowolnie wydali∏ si´ z miejsca
czynnoÊci przed jej zakoƒczeniem albo bezpodstawnie
odmówi∏ z∏o˝enia zeznaƒ, wykonania czynnoÊci bieg∏e-
go, t∏umacza lub specjalisty, mo˝na na∏o˝yç kar´ po-
rzàdkowà do 250 z∏otych, a w razie ponownego nieza-
stosowania si´ do wezwania do 500 z∏otych.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ do osoby, która
b´dàc obowiàzana do okazania albo wydania przed-
miotu ogl´dzin lub dowodu rzeczowego odmówi∏a je-
go okazania lub wydania; nie dotyczy to osoby, której
przys∏uguje prawo odmowy zeznaƒ.

§ 3. Na∏o˝onà kar´ nale˝y uchyliç, je˝eli osoba uka-
rana w ciàgu 7 dni od daty dor´czenia lub og∏oszenia
jej postanowienia o na∏o˝eniu kary porzàdkowej dosta-
tecznie usprawiedliwi swoje niestawiennictwo, samo-
wolne oddalenie si´, odmow´ z∏o˝enia zeznaƒ albo
wykonania innego obowiàzku, o którym mowa w § 1
lub 2.

§ 4. W przypadku uchybienia obowiàzkom wskaza-
nym w § 1 lub 2 przez ˝o∏nierza w czynnej s∏u˝bie woj-
skowej, sàd wyst´puje do dowódcy jednostki wojsko-
wej, w której ˝o∏nierz pe∏ni s∏u˝b´, o pociàgni´cie go
do odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej.

§ 5. Przepis § 4 stosuje si´, choçby za uchybienie,
którego dopuÊci∏ si´ ˝o∏nierz przed wstàpieniem do
wojska, by∏a mu poprzednio wymierzona kara porzàd-
kowa, lecz nie zosta∏a do tego czasu wykonana.

Art. 50. § 1. W razie niestawienia si´ Êwiadka na we-
zwanie bez usprawiedliwienia mo˝na, niezale˝nie od
na∏o˝enia kary porzàdkowej, zarzàdziç jego przymuso-
we doprowadzenie przez Policj´.

§ 2. W razie nieusprawiedliwionej odmowy okaza-
nia albo wydania przedmiotu ogl´dzin lub dowodu
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rzeczowego mo˝na zarzàdziç jego odebranie przez Po-
licj´.

Art. 51. § 1. Ârodki przymusu, o których mowa
w art. 49 i 50, stosuje sàd w∏aÊciwy do rozpoznania
sprawy, a w toku czynnoÊci wyjaÊniajàcych tak˝e pro-
kurator, je˝eli prowadzi te czynnoÊci. W toku czynnoÊci
wyjaÊniajàcych, prowadzonych przez organ inny ni˝
prokurator, Êrodki przymusu, o których mowa w art. 50
§ 1, stosuje sàd w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy na
wniosek organu dokonujàcego tych czynnoÊci, a pozo-
sta∏e Êrodki przymusu — organ dokonujàcy czynnoÊci
wyjaÊniajàcych.

§ 2. Kar´ porzàdkowà wskazanà w art. 49 § 1 i 2
uchyla odpowiednio sàd lub organ prze∏o˝ony nad or-
ganem, który danà kar´ na∏o˝y∏.

§ 3. Na postanowienie odmawiajàce uchylenia ka-
ry porzàdkowej przys∏uguje ukaranemu za˝alenie; je˝e-
li postanowienie wydano w toku czynnoÊci wyjaÊniajà-
cych, za˝alenie rozpoznaje sàd w∏aÊciwy do rozpozna-
nia sprawy.

§ 4. Kary porzàdkowe na∏o˝one w toku czynnoÊci
wyjaÊniajàcych Êciàga si´ w trybie przepisów o post´-
powaniu egzekucyjnym w administracji. Kary te stano-
wià dochód bud˝etu paƒstwa.

Art. 52. Wykonujàc zarzàdzenie o przymusowym
doprowadzeniu obwinionego lub Êwiadka, Policja mo-
˝e, gdy jest to niezb´dne, zatrzymaç osob´, którà ma
doprowadziç na czas konieczny do wykonania zarzà-
dzenia. Art. 46 i 47 nie stosuje si´.

Art. 53. Je˝eli miejsce pobytu sprawcy wykroczenia
nie jest znane, sàd, a w toku czynnoÊci wyjaÊniajàcych
tak˝e organ dokonujàcy tych czynnoÊci, mogà zarzà-
dziç ustalenie przez Policj´ miejsca pobytu. Sàd mo˝e
tak˝e zarzàdziç przymusowe doprowadzenie obwinio-
nego.

DZIA¸ VII

CzynnoÊci wyjaÊniajàce

Art. 54. § 1. W celu ustalenia, czy istniejà podstawy
do wystàpienia z wnioskiem o ukaranie oraz zebrania
danych niezb´dnych dla sporzàdzenia wniosku o uka-
ranie, Policja mo˝e przeprowadzaç czynnoÊci wyja-
Êniajàce. CzynnoÊci te w miar´ mo˝noÊci nale˝y podjàç
w miejscu pope∏nienia czynu bezpoÊrednio po jego
ujawnieniu i zakoƒczyç w ciàgu miesiàca.

§ 2. Je˝eli czynnoÊci wyjaÊniajàce nie dostarczy∏y
podstaw do wniesienia wniosku o ukaranie, zawiada-
mia si´ o tym ujawnionych pokrzywdzonych. W zawia-
domieniu nale˝y wskazaç przyczyn´ niewniesienia
wniosku o ukaranie.

§ 3. W ramach czynnoÊci, o których mowa w § 1,
mo˝na w szczególnoÊci przes∏uchiwaç Êwiadków, do-
konywaç ogl´dzin i przeszukania, okazywaç osoby,
wzywaç do wydania lub okazania dokumentu lub
przedmiotu majàcego znaczenie dowodowe dla spra-

wy, a tak˝e powo∏ywaç i przes∏uchiwaç bieg∏ych oraz
wzywaç specjalistów. 

§ 4. W stosunku do osoby podejrzanej o pope∏nie-
nie wykroczenia stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 74 § 3 i art. 308 § 1 Kodeksu post´powania karne-
go.

§ 5. Przy utrwalaniu czynnoÊci okreÊlonych w § 3
mo˝na ograniczyç si´ do sporzàdzenia notatki urz´do-
wej; nie dotyczy to jednak czynnoÊci, której nie b´dzie
mo˝na powtórzyç w post´powaniu przed sàdem. No-
tatka powinna zawieraç wskazanie rodzaju czynnoÊci,
jej czasu i miejsca oraz osób uczestniczàcych, a tak˝e
krótki opis przebiegu czynnoÊci i podpis osoby, która jà
przeprowadzi∏a.

§ 6. W toku czynnoÊci wyjaÊniajàcych wolno tak˝e
przes∏uchaç osob´, co do której istnieje uzasadniona
podstawa do sporzàdzenia przeciwko niej wniosku
o ukaranie. Osoba taka ma prawo odmówiç z∏o˝enia
wyjaÊnieƒ oraz zg∏osiç wnioski dowodowe, o czym na-
le˝y jà pouczyç. Przed przes∏uchaniem nale˝y jej wyja-
Êniç, o jakie wykroczenie mo˝e byç obwiniona, a zarzut
ten wpisuje si´ do protoko∏u przes∏uchania.

Art. 55. § 1. CzynnoÊci wyjaÊniajàce przeprowadza
si´ tak˝e w celu uzupe∏nienia lub sprawdzenia faktów
podanych we wniosku o ukaranie w wypadku wskaza-
nym w art. 60 § 1 pkt 5 lit. b).

§ 2. CzynnoÊci wskazane w § 1 nale˝y przeprowa-
dziç w terminie oraz w zakresie okreÊlonym polece-
niem sàdu, chyba ̋ e w toku wykonywania tych czynno-
Êci wyjdà na jaw okolicznoÊci wymagajàce utrwalenia
dowodu, którego nie b´dzie mo˝na powtórzyç przed
sàdem, lub znalezienia i zatrzymania przedmiotu.

§ 3. W razie przes∏uchiwania w ramach czynnoÊci,
o których mowa w § 1, obwinionego wskazanego we
wniosku o ukaranie, przepisy art. 54 § 6 stosuje si´ od-
powiednio.

Art. 56. § 1. CzynnoÊci wyjaÊniajàce, o których mo-
wa w art. 54, mo˝e tak˝e przeprowadziç prokurator lub
zleciç je Policji.

§ 2. Uprawnienia Policji, o których mowa w art. 54
i 55, posiadajà tak˝e w granicach swej w∏aÊciwoÊci or-
gany wskazane w art. 17 § 2 i 3, a inne organy, gdy usta-
wa tak stanowi.

§ 3. Instytucje, którym nadano uprawnienia oskar-
˝yciela publicznego w drodze rozporzàdzenia okreÊlo-
nego w art. 17 § 4, mogà w sprawie, w której ujawni∏y
wykroczenie, zwracaç si´ do Policji o przeprowadzenie
czynnoÊci wyjaÊniajàcych w zakresie niezb´dnym do
ustalenia, czy istniejà podstawy do wystàpienia z wnio-
skiem o ukaranie oraz do zebrania danych koniecznych
do sporzàdzenia wniosku o ukaranie.

§ 4. Nadzór nad czynnoÊciami wyjaÊniajàcymi
sprawuje organ nadrz´dny nad organem prowadzà-
cym te czynnoÊci.
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DZIA¸ VIII 

Post´powanie zwyczajne

Rozdzia∏ 11

Wszcz´cie post´powania. Orzekanie przed rozprawà

Art. 57. § 1. Podstaw´ do wszcz´cia post´powania
stanowi wniosek o ukaranie z∏o˝ony przez organ
uprawniony do wyst´powania w charakterze oskar˝y-
ciela publicznego w danej sprawie, a w wypadkach
okreÊlonych w art. 27 § 1 i 2 tak˝e wniosek z∏o˝ony
przez pokrzywdzonego.

§ 2. Wniosek o ukaranie powinien zawieraç:

1) imi´ i nazwisko oraz adres obwinionego, a tak˝e in-
ne dane niezb´dne do ustalenia jego to˝samoÊci,

2) okreÊlenie zarzucanego obwinionemu czynu ze
wskazaniem miejsca, czasu, sposobu i okolicznoÊci
jego pope∏nienia,

3) wskazanie dowodów,

4) imi´ i nazwisko oraz podpis sporzàdzajàcego wnio-
sek, a tak˝e adres gdy wniosek pochodzi od po-
krzywdzonego.

§ 3. Wniosek o ukaranie sk∏adany przez oskar˝ycie-
la publicznego powinien ponadto zawieraç wskazanie:

1) przepisów, pod które zarzucany czyn podpada,

2) miejsca zatrudnienia obwinionego i danych o jego
warunkach materialnych, rodzinnych i osobistych,

3) pokrzywdzonych, o ile takich ujawniono,

4) wysokoÊci wyrzàdzonej szkody,

5) stanowiska osoby sporzàdzajàcej wniosek,

6) sàdu w∏aÊciwego do rozpoznania sprawy,

7) danych dotyczàcych uprzedniego skazania spraw-
cy za podobne przest´pstwo lub wykroczenie.

§ 4. Do wniosku o ukaranie nale˝y do∏àczyç mate-
ria∏y post´powania przygotowawczego lub czynnoÊci
wyjaÊniajàcych, je˝eli by∏y one prowadzone, a tak˝e do
wiadomoÊci sàdu adresy Êwiadków i pokrzywdzonych.

§ 5. W razie wniesienia wniosku o ukaranie przez
pokrzywdzonego, prezes sàdu przesy∏ajàc w∏aÊciwe-
mu oskar˝ycielowi publicznemu zawiadomienie, o któ-
rym mowa w art. 27 § 4, wzywa go jednoczeÊnie do na-
des∏ania w terminie 7 dni materia∏u dowodowego
w razie niewnoszenia przez niego wniosku o ukaranie,
je˝eli w sprawie przeprowadzono czynnoÊci wyjaÊnia-
jàce lub dochodzenie, albo do nades∏ania oÊwiadcze-
nia o braku takiego materia∏u.

Art. 58. § 1. Oskar˝yciel publiczny mo˝e, za zgodà
obwinionego, przes∏uchanego uprzednio w toku czyn-
noÊci wyjaÊniajàcych w trybie art. 54 § 6, umieÊciç we
wniosku o ukaranie wniosek o skazanie obwinionego
za zarzucany mu czyn bez przeprowadzania rozprawy

i wymierzenie mu okreÊlonej kary lub Êrodka karnego
albo odstàpienie od wymierzenia kary lub Êrodka kar-
nego.

§ 2. Wniosek o skazanie, o którym mowa w § 1, jest
mo˝liwy tylko wówczas, gdy w Êwietle zebranych do-
wodów wyjaÊnienia obwinionego oraz okolicznoÊci
pope∏nienia wykroczenia nie budzà wàtpliwoÊci, a cele
post´powania zostanà osiàgni´te mimo nieprzepro-
wadzenia rozprawy.

§ 3. Obwiniony, je˝eli nie dotyczy go wniosek o ska-
zanie, mo˝e po wezwaniu na rozpraw´ lub zawiado-
mieniu o jej terminie wystàpiç z wnioskiem o skazanie
w okreÊlony sposób bez przeprowadzania rozprawy.

Art. 59. § 1. Je˝eli wniosek o ukaranie nie odpowia-
da warunkom formalnym wskazanym w art. 57 § 2—4,
prezes sàdu zwraca wniosek w celu usuni´cia braków
w terminie 7 dni.

§ 2. Je˝eli wniosek o ukaranie odpowiada warun-
kom formalnym, prezes sàdu wszczynajàc post´powa-
nie zarzàdzeniem, kieruje spraw´ do rozpoznania na
rozprawie lub na posiedzeniu albo — w razie zaistnie-
nia okolicznoÊci wy∏àczajàcych post´powanie lub
wskazanych w art. 61 § 1 i 2 — odmawia wszcz´cia po-
st´powania. Na postanowienie o odmowie wszcz´cia
post´powania s∏u˝y za˝alenie osobie, która z∏o˝y∏a za-
wiadomienie o pope∏nieniu wykroczenia, ujawnione-
mu pokrzywdzonemu oraz organowi, który wniós∏
wniosek o ukaranie.

§ 3. W razie z∏o˝enia wniosku o ukaranie przez
oskar˝yciela posi∏kowego, w przedmiocie wszcz´cia
rozstrzyga si´ po przekazaniu przez oskar˝yciela pu-
blicznego materia∏u dowodowego lub oÊwiadczenia,
o którym mowa w art. 57 § 5.

Art. 60. § 1. Prezes sàdu, po wszcz´ciu post´powa-
nia, kieruje spraw´ na posiedzenie, je˝eli:

1) oskar˝yciel publiczny wystàpi∏ z wnioskiem o ska-
zanie obwinionego bez przeprowadzania rozpra-
wy,

2) obwiniony po wezwaniu go na rozpraw´ lub zawia-
domieniu o jej terminie wystàpi∏ z wnioskiem
o skazanie bez przeprowadzania rozprawy,

3) ujawni∏y si´ przed rozprawà okolicznoÊci wy∏àcza-
jàce post´powanie,

4) zachodzi potrzeba wydania postanowienia o nie-
w∏aÊciwoÊci sàdu,

5) w sprawie, w której wniosek o ukaranie z∏o˝y∏
oskar˝yciel posi∏kowy:

a) zachodzi potrzeba zbadania, czy nie istnieje pod-
stawa do umorzenia post´powania z powodu
oczywistego braku faktycznych podstaw oskar-
˝enia,

b) niezb´dne jest polecenie Policji lub innemu or-
ganowi dokonania okreÊlonych czynnoÊci do-
wodowych,
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6) zachodzi mo˝liwoÊç wydania nakazu karnego,

7) zachodzi potrzeba wydania innego rozstrzygni´cia
przekraczajàcego uprawnienia prezesa.

§ 2. O terminie posiedzenia, w wypadkach wskaza-
nych w § 1 pkt 1, 2, 3, 5 lit. a) i pkt 6, powiadamia si´
strony i ich przedstawicieli procesowych, a w wypad-
kach wskazanych w § 1 pkt 1—3 i 6 tak˝e pokrzywdzo-
nego. Niestawiennictwo prawid∏owo powiadomio-
nych osób nie tamuje toku post´powania. Udzia∏
obroƒcy, o którym mowa w art. 21 § 1, jest jednak obo-
wiàzkowy na posiedzeniu okreÊlonym w § 1 pkt 1 i 2.

§ 3. W wypadku wskazanym w § 1 pkt 2 prezes sà-
du mo˝e zarzàdziç rozpoznanie wniosku obwinionego
na rozprawie, je˝eli przyÊpieszy to bieg post´powania.
Wniosek ten rozpoznaje si´ wówczas przed rozpocz´-
ciem przewodu sàdowego.

§ 4. W dalszym post´powaniu sàd nie jest zwiàzany
ocenà faktycznà ani prawnà przyj´tà za podstaw´ roz-
strzygni´ç wydanych w trybie okreÊlonym w § 1—3.

Art. 61. § 1. Odmawia si´ wszcz´cia post´powania,
a wszcz´te umarza tak˝e wtedy, gdy w sprawie o ten
sam czyn, jako majàcy jednoczeÊnie znamiona prze-
st´pstwa i wykroczenia, post´powanie karne zosta∏o
ju˝ prawomocnie zakoƒczone orzeczeniem skazujà-
cym, chyba ˝e mo˝na przewidywaç orzeczenie za wy-
kroczenie kary innej lub surowszej albo innego lub su-
rowszego Êrodka karnego ni˝ za przest´pstwo.

§ 2. Mo˝na odmówiç wszcz´cia post´powania,
a wszcz´te umorzyç, je˝eli: 

1) o ten sam czyn, jako majàcy jednoczeÊnie znamio-
na przest´pstwa i wykroczenia, toczy si´ post´po-
wanie karne z oskar˝enia publicznego, chyba ˝e
mo˝na przewidywaç orzeczenie za wykroczenie ka-
ry innej lub surowszej albo innego lub surowszego
Êrodka karnego ni˝ za przest´pstwo,

2) wobec sprawcy zastosowano Êrodek oddzia∏ywa-
nia w postaci pouczenia, zwrócenia uwagi lub
ostrze˝enia albo Êrodek przewidziany w przepisach
o odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej lub porzàdko-
wej, a Êrodek ten jest wystarczajàcà reakcjà na wy-
kroczenie.

§ 3. Na postanowienie o umorzeniu post´powania
z przyczyn wskazanych w § 1 i 2 przys∏uguje za˝alenie.
Za˝alenie przys∏uguje tak˝e osobie, która z∏o˝y∏a za-
wiadomienie o pope∏nieniu wykroczenia.

§ 4. W sprawie o wykroczenie, w której odmówio-
no wszcz´cia post´powania lub je umorzono, mo˝na
podjàç post´powanie w terminie 3 miesi´cy od upra-
womocnienia si´ orzeczenia w sprawie o przest´p-
stwo, je˝eli orzeczeniem tym uniewinniono oskar˝one-
go lub umorzono post´powanie, a nie usta∏a jeszcze
karalnoÊç wykroczenia.

Art. 62. § 1. OkolicznoÊci wy∏àczajàce orzekanie na
podstawie niniejszego kodeksu uwzgl´dnia si´ z urz´-
du w ka˝dym stadium post´powania.

§ 2. W razie stwierdzenia okolicznoÊci wy∏àczajà-
cych orzekanie po wszcz´ciu post´powania, sàd wyda-
je postanowienie o jego umorzeniu, a je˝eli rozpocz´-
to ju˝ przewód sàdowy — wyrok o umorzeniu post´po-
wania, z wyjàtkiem okreÊlonym w § 3. Na postanowie-
nie o umorzeniu przys∏uguje za˝alenie.

§ 3. W razie stwierdzenia okolicznoÊci, o których
mowa w art. 5 § 1 pkt 1 i 2, po rozpocz´ciu przewodu
sàdowego sàd wydaje wyrok uniewinniajàcy, chyba ˝e
sprawca by∏ w chwili czynu niepoczytalny.

Art. 63. § 1. Uwzgl´dniajàc wniosek oskar˝yciela
publicznego, o którym mowa w art. 58 § 1, sàd uznaje
za ujawnione dowody do∏àczone do wniosku o ukara-
nie.

§ 2. Sàd mo˝e uzale˝niç uwzgl´dnienie wniosku od
dokonania w nim okreÊlonych przez siebie zmian.
Wniosek ze zmianami nie mo˝e zostaç uwzgl´dniony,
je˝eli obwiniony, nale˝ycie o zmianach tych powiado-
miony, zg∏osi wobec nich sprzeciw w terminie okreÊlo-
nym przez sàd.

§ 3. Wniosek nie mo˝e zostaç uwzgl´dniony, je˝eli
w terminie okreÊlonym przez sàd zg∏osi wobec niego
sprzeciw pokrzywdzony, który z∏o˝y∏ ju˝ oÊwiadczenie
o przy∏àczeniu si´ do post´powania w charakterze
oskar˝yciela posi∏kowego.

§ 4. Sàd uwzgl´dniajàc wniosek skazuje obwinio-
nego wyrokiem.

§ 5. Je˝eli sàd uzna, ̋ e nie ma podstaw do uwzgl´d-
nienia wniosku, sprawa podlega rozpoznaniu na zasa-
dach ogólnych.

Art. 64. § 1. Przy rozpoznawaniu wniosku obwinio-
nego o skazanie go w okreÊlony sposób bez przepro-
wadzania rozprawy, zg∏oszonego przed jej rozpocz´-
ciem, sàd stosuje odpowiednio art. 63.

§ 2. Sàd mo˝e uwzgl´dniç wniosek, o którym mo-
wa w § 1, je˝eli nie zg∏osi∏ wobec niego sprzeciwu
oskar˝yciel publiczny, a tak˝e oskar˝yciel posi∏kowy,
gdy wyst´puje w sprawie i jedynie wtedy, gdy okolicz-
noÊci pope∏nienia czynu oraz wyjaÊnienia obwinione-
go w Êwietle ujawnionego materia∏u dowodowego nie
budzà wàtpliwoÊci.

§ 3. Je˝eli obwiniony nie by∏ przes∏uchany w toku
czynnoÊci wyjaÊniajàcych, sàd przes∏uchuje go na po-
siedzeniu, chyba ˝e obwiniony bez usprawiedliwienia
nie stawi∏ si´ na posiedzenie albo nades∏a∏ swoje wy-
jaÊnienia na piÊmie w trybie okreÊlonym w art. 67 § 3.

§ 4. Brak stanowiska oskar˝yciela w przedmiocie
sprzeciwu, o którym mowa w § 2, nie stoi na przeszko-
dzie uwzgl´dnieniu wniosku, je˝eli oskar˝yciel prawi-
d∏owo powiadomiony o terminie posiedzenia nie sta-
wi∏ si´ bez usprawiedliwienia.
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Rozdzia∏ 12

Przygotowanie do rozprawy

Art. 65. § 1. Prezes sàdu, kierujàc spraw´ na rozpra-
w´, zarzàdza zawiadomienie o jej miejscu i terminie
oskar˝yciela, pokrzywdzonego i obwinionego oraz
obroƒc´ i pe∏nomocnika, gdy zostali ustanowieni; za-
rzàdza on tak˝e wezwanie na rozpraw´ Êwiadków oraz
sprowadzenie innych dowodów.

§ 2. Oskar˝yciela publicznego zawiadamia si´ o roz-
prawie i posiedzeniu przez dostarczenie mu wykazu
spraw, które majà byç rozpoznane w danym dniu.

§ 3. Je˝eli prezes sàdu lub sàd uzna udzia∏ obwinio-
nego na rozprawie za niezb´dny, zarzàdzajàc zawiado-
mienie go o jej miejscu i terminie, zarzàdza jednocze-
Ênie wezwanie obwinionego do osobistego stawien-
nictwa, pod rygorem przymusowego doprowadzenia.
Przepis ten stosuje si´ odpowiednio do posiedzeƒ.

Art. 66. § 1. Osoby wymienione w art. 5 § 1 pkt 6
lit. a)—e) nie sà obowiàzane do sk∏adania zeznaƒ
w charakterze Êwiadka lub do wyst´powania w charak-
terze bieg∏ego, mo˝na jednak zwróciç si´ o wyra˝enie
przez te osoby zgody na z∏o˝enie zeznaƒ lub wystàpie-
nie w charakterze bieg∏ego. W razie wyra˝enia zgody,
wezwania dla tych osób nie mogà zawieraç zagro˝enia
zastosowania Êrodków przymusu, a w razie niesta-
wiennictwa na wezwanie lub odmowy z∏o˝enia zeznaƒ
nie mo˝na do nich stosowaç tych Êrodków.

§ 2. Do osób wymienionych w art. 5 § 1 pkt 6 lit. f)
stosuje si´ odpowiednio § 1, je˝eli okolicznoÊci, któ-
rych zeznania lub opinie majà dotyczyç, zwiàzane sà
z wykonywaniem przez te osoby funkcji urz´dowych
lub s∏u˝bowych.

§ 3. Do osób, o których mowa w § 1 i 2, przepisy
art. 5 § 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 4. Z osobami, o których mowa w § 1 i 2, organy
prowadzàce post´powanie porozumiewajà si´ we
wszystkich wypadkach, w tym równie˝ przy dor´czaniu
pism procesowych, za poÊrednictwem Ministra Spra-
wiedliwoÊci, a ten w razie potrzeby przez Ministra
Spraw Zagranicznych. Przepis art. 613 § 2 Kodeksu po-
st´powania karnego stosuje si´.

Art. 67. § 1. Zawiadamiajàc obwinionego o termi-
nie pierwszej rozprawy lub posiedzeniu, o którym mo-
wa w art. 60 § 1 pkt 1, do∏àcza si´ do zawiadomienia
odpis wniosku o ukaranie.

§ 2. Zawiadomienie obwinionego o terminie pierw-
szej rozprawy powinno zawieraç pouczenie o tym, ˝e
mo˝e on sprowadziç na rozpraw´ Êwiadków i przedsta-
wiç inne dowody na swojà obron´ lub wskazaç je sà-
dowi w takim czasie, aby dowody te mog∏y byç prze-
prowadzone na rozprawie, a tak˝e o przys∏ugujàcym
mu prawie do odmowy z∏o˝enia wyjaÊnieƒ lub udziele-
nia odpowiedzi na pytanie i do korzystania z pomocy
obroƒcy oraz o prawie przeglàdania akt sprawy, jak

równie˝ o obowiàzku powiadomienia sàdu o ka˝dej
zmianie miejsca pobytu lub zamieszkania na okres
d∏u˝szy ni˝ 7 dni, a w razie pobytu za granicà — o ko-
niecznoÊci wskazania w kraju adresu dla dor´czeƒ
i o konsekwencjach uchybienia tym obowiàzkom.
W zawiadomieniu nale˝y pouczyç obwinionego o przy-
s∏ugujàcym mu prawie wystàpienia z wnioskiem,
o którym mowa w art. 58 § 3. Zawiadomienie lub we-
zwanie powinno tak˝e zawieraç pouczenie, i˝ rozprawa
mo˝e byç prowadzona pod nieobecnoÊç obwinionego
jako zaoczna oraz pouczenie o mo˝liwoÊci przymuso-
wego doprowadzenia obwinionego na rozpraw´.

§ 3. Zawiadomienie kierowane do obwinionego,
którego obecnoÊci na rozprawie nie uznano za obo-
wiàzkowà, powinno zawieraç pouczenie, ˝e mo˝e on
nie stawiajàc si´ do sàdu nades∏aç swoje wyjaÊnienia.
WyjaÊnienia te podlegajà odczytaniu na rozprawie.
Rozprawa ma wówczas charakter zaoczny.

§ 4. W zawiadomieniu kierowanym do oskar˝ycie-
la posi∏kowego nale˝y pouczyç go o obowiàzku powia-
domienia sàdu o zmianie miejsca zamieszkania oraz
podania adresu dla dor´czeƒ w czasie pobytu za grani-
cà i konsekwencjach niedope∏nienia tego obowiàzku,
a w zawiadomieniu kierowanym do pokrzywdzonego
— o uprawnieniach, o których mowa w art. 26 § 3.

§ 5. Sàd mo˝e, uznajàc obecnoÊç obwinionego na
rozprawie za obowiàzkowà mimo wczeÊniejszego
uznania jej za nieobowiàzkowà, wezwaç obwinionego,
odraczajàc w tym celu rozpraw´.

Art. 68. Je˝eli obwiniony lub Êwiadek mieszka po-
za miejscowoÊcià, w której ma siedzib´ dany sàd, pre-
zes sàdu lub sàd mo˝e zwróciç si´ do sàdu, na którego
terenie dzia∏ania mieszkajà te osoby, o przes∏uchanie
ich co do wskazanych okolicznoÊci.

Art. 69. Przy przygotowaniu do rozprawy stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 348, 349, 350, 352 i 353
Kodeksu post´powania karnego.

Rozdzia∏ 13

Rozprawa

Art. 70. § 1. Rozprawa odbywa si´ ustnie i jawnie.

§ 2. Sàd wy∏àcza jawnoÊç ca∏oÊci lub cz´Êci rozpra-
wy, je˝eli jawnoÊç mog∏aby obra˝aç dobre obyczaje,
wywo∏aç zak∏ócenie spokoju publicznego lub gdy wa˝-
ny interes prywatny tego wymaga. Sàd wy∏àcza jaw-
noÊç w ca∏oÊci lub cz´Êci rozprawy, tak˝e wówczas,
gdy ustawa tak stanowi.

§ 3. W razie wy∏àczenia jawnoÊci na rozprawie mo-
gà byç obecni, poza osobami bioràcymi udzia∏ w po-
st´powaniu, po jednej osobie wskazanej przez ka˝dà ze
stron, chyba ˝e zachodzi obawa ujawnienia tajemnicy
paƒstwowej. Sàd mo˝e zezwoliç poszczególnym oso-
bom na obecnoÊç na rozprawie prowadzonej z wy∏à-
czeniem jawnoÊci.

§ 4. Rozstrzygni´cie og∏asza si´ jawnie. Je˝eli jaw-
noÊç rozprawy wy∏àczono w ca∏oÊci lub cz´Êci, ustne
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podanie motywów rozstrzygni´cia mo˝e nastàpiç rów-
nie˝ z wy∏àczeniem jawnoÊci.

§ 5. Przepisy art. 357, 358, 362, 363, 366 i 367 Kodek-
su post´powania karnego stosuje si´ odpowiednio.

Art. 71. § 1. Rozpraw´ rozpoczyna wywo∏anie spra-
wy. Nast´pnie sàd sprawdza, czy wszyscy wezwani
i zawiadomieni o terminie rozprawy stawili si´ oraz czy
nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy.

§ 2. Je˝eli oskar˝yciel publiczny, oskar˝yciel posi∏-
kowy, pokrzywdzony lub obwiniony nie stawi∏ si´ na
rozpraw´ i w aktach sprawy brak jest dowodu dor´cze-
nia im wezwania lub zawiadomienia, rozpraw´ odracza
si´, przy czym sàd mo˝e, je˝eli uzna to za celowe, prze-
prowadziç post´powanie dowodowe, a w szczególno-
Êci przes∏uchaç Êwiadków, którzy stawili si´ na rozpra-
w´. Na nast´pnej rozprawie dowody te przeprowadza
si´ ponownie tylko, je˝eli za˝àda tego strona nieobec-
na na poprzedniej rozprawie, chyba ˝e by∏a o jej termi-
nie prawid∏owo powiadomiona.

§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio w razie nie-
stawiennictwa prawid∏owo powiadomionego obroƒcy,
gdy jego stawiennictwo jest obowiàzkowe.

§ 4. W razie nieusprawiedliwionej nieobecnoÊci ob-
winionego, któremu dor´czono wezwanie na rozpra-
w´, przeprowadza si´ rozpraw´ zaocznie, chocia˝by
nie by∏ on przes∏uchany w toku czynnoÊci wyjaÊniajà-
cych, chyba ˝e sàd uzna udzia∏ obwinionego za ko-
nieczny i rozpraw´ odroczy, po ewentualnym przepro-
wadzeniu post´powania dowodowego, w szczególno-
Êci po przes∏uchaniu Êwiadków, którzy stawili si´ na
rozpraw´. Je˝eli jednak obecnoÊç obwinionego jest ko-
nieczna, a nie stawi∏ si´ on bez usprawiedliwienia, sàd
mo˝e zarzàdziç jego zatrzymanie i przymusowe dopro-
wadzenie przez Policj´.

§ 5. W razie usprawiedliwionego niestawiennictwa
obwinionego, któremu dor´czono wezwanie, stosuje
si´ odpowiednio § 2.

Art. 72. § 1. Przewód sàdowy rozpoczyna si´ od od-
czytania wniosku o ukaranie.

§ 2. Wniosek o ukaranie odczytuje oskar˝yciel pu-
bliczny, je˝eli bierze udzia∏ w rozprawie, a w innym wy-
padku protokolant. 

§ 3. Je˝eli obwiniony przyznaje si´ do winy, a jego
wyjaÊnienia nie budzà wàtpliwoÊci, mo˝na nie prze-
prowadzaç dalszych dowodów, w razie gdy ˝adna
z obecnych stron temu si´ nie sprzeciwia.

Art. 73. Do chwili zakoƒczenia pierwszego przes∏u-
chania na rozprawie obwiniony mo˝e z∏o˝yç wniosek
o skazanie go w okreÊlony sposób bez przeprowadza-
nia post´powania dowodowego. Przy rozpoznawaniu
tego wniosku stosuje si´ odpowiednio art. 64.

Art. 74. § 1. Je˝eli obwiniony odmawia z∏o˝enia wy-
jaÊnieƒ albo wyjaÊnia odmiennie ni˝ poprzednio lub
oÊwiadcza, ˝e pewnych okolicznoÊci nie pami´ta, wol-
no odczytywaç w niezb´dnym zakresie protoko∏y jego

poprzednich wyjaÊnieƒ z∏o˝onych w charakterze obwi-
nionego albo oskar˝onego w toku czynnoÊci wyjaÊnia-
jàcych bàdê przed sàdem w tej lub innej sprawie albo
w innym post´powaniu przewidzianym przez ustaw´.
Po odczytaniu protoko∏u sàd wzywa obecnego obwi-
nionego do wypowiedzenia si´ co do treÊci protoko∏u
i o wyjaÊnienie zachodzàcych sprzecznoÊci.

§ 2. Na rozprawie zaocznej z∏o˝one uprzednio przez
obwinionego w tej sprawie wyjaÊnienia podlegajà od-
czytaniu.

Art. 75. § 1. Przepis art. 74 § 1 stosuje si´ odpowied-
nio do Êwiadka, który bezpodstawnie odmawia z∏o˝e-
nia zeznaƒ, zeznaje odmiennie ni˝ poprzednio lub
oÊwiadcza, ˝e pewnych okolicznoÊci nie pami´ta.

§ 2. Na rozprawie wolno te˝ odczytywaç protoko∏y
zeznaƒ Êwiadków, je˝eli bezpoÊrednie przeprowadze-
nie dowodu jest niemo˝liwe lub utrudnione.

§ 3. Protoko∏y, o których mowa w § 2, mo˝na uznaç
za ujawnione bez odczytywania. Nale˝y je jednak od-
czytaç, je˝eli którakolwiek z obecnych stron o to wnosi.

§ 4. Protoko∏y zeznaƒ Êwiadków wolno odczytywaç
równie˝, gdy bezpoÊrednie przes∏uchanie Êwiadka na
rozprawie nie jest niezb´dne, je˝eli ˝adna z obecnych
stron temu si´ nie sprzeciwia; sprzeciw strony, której
zeznania nie dotyczà, nie stoi na przeszkodzie odczyta-
niu protoko∏ów. Przepis § 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 5. W wypadkach wskazanych w § 1 i 2 wolno rów-
nie˝ odczytywaç protoko∏y wyjaÊnieƒ z∏o˝onych po-
przednio przez Êwiadka w charakterze obwinionego
lub oskar˝onego.

Art. 76. § 1. Sàd mo˝e odczytywaç na rozprawie
protoko∏y ogl´dzin, przeszukania, zaj´cia, zatrzymania
przedmiotów, opinie, notatki urz´dowe, o których mo-
wa w art. 37 § 2, oraz inne dokumenty znajdujàce si´
w aktach sprawy lub przedk∏adane przez strony; mo˝-
na je uznaç za ujawnione bez odczytywania, je˝eli ˝ad-
na z obecnych stron temu si´ nie sprzeciwia. Sprzeciw
strony, której dowody lub dokumenty nie dotyczà, nie
stoi na przeszkodzie ich uznaniu za ujawnione bez od-
czytywania.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ tak˝e do notatek urz´do-
wych, o których mowa w art. 54 § 5, z tym ˝e na ˝àda-
nie strony sàd przeprowadza na rozprawie czynnoÊci
dowodowe, których dotyczy notatka, chyba ˝e stwier-
dza ona okolicznoÊci, którym obwiniony w wyjaÊnie-
niach swych nie zaprzecza∏.

Art. 77. Obwinionemu, Êwiadkom i bieg∏ym zarów-
no sàd, jak i strony zadajà pytania bezpoÊrednio, chy-
ba ˝e sàd zarzàdzi inaczej. Sàd uchyla pytania nieistot-
ne dla sprawy lub sugerujàce treÊç odpowiedzi albo
które z innych powodów uznaje za niestosowne.

Art. 78. Je˝eli po rozpocz´ciu rozprawy obwiniony
lub obroƒca wypowiedzia∏ stosunek obroƒczy w spra-
wie, w której obwiniony nie musi mieç obroƒcy, sàd na
uzasadniony wniosek obwinionego zakreÊla mu ter-
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min do ustanowienia nowego obroƒcy i w razie potrze-
by rozpraw´ przerywa lub odracza, podejmujàc jedno-
czeÊnie decyzj´, czy dotychczasowy obroƒca mo˝e bez
naruszenia prawa obwinionego do obrony pe∏niç swe
obowiàzki do czasu podj´cia obrony przez nowego
obroƒc´. Po bezskutecznym up∏ywie tego terminu roz-
praw´ mo˝na prowadziç bez udzia∏u obroƒcy. W spra-
wach, w których obwiniony musi mieç obroƒc´ lub ko-
rzysta z obroƒcy z urz´du, art. 378 Kodeksu post´powa-
nia karnego stosuje si´ odpowiednio.

Art. 79. § 1. Sàd mo˝e zarzàdziç przerw´ w rozpra-
wie w celu doprowadzenia obwinionego, sprowadze-
nia dowodu, dla wypoczynku lub z innej wa˝nej przy-
czyny. Ka˝dorazowa przerwa nie mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝
21 dni; w razie przekroczenia tego terminu rozpraw´
uwa˝a si´ za odroczonà.

§ 2. Zarzàdzajàc przerw´, oznacza si´ czas i miejsce
dalszego ciàgu rozprawy, a osoby obecne na rozprawie
poucza si´ o obowiàzku stawiennictwa bez wezwania
oraz o konsekwencjach nieusprawiedliwionego niesta-
wiennictwa.

§ 3. Sàd odracza rozpraw´, gdy ustawa tak stano-
wi, a tak˝e gdy zarzàdzenie przerwy nie by∏oby wystar-
czajàce. W razie odroczenia rozprawy na okreÊlony ter-
min przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 80. Rozpraw´ przerwanà lub odroczonà prowa-
dzi si´ w dalszym ciàgu, chocia˝by sk∏ad sàdu uleg∏
zmianie, chyba ˝e sàd po wys∏uchaniu stron obecnych
postanowi inaczej.

Art. 81. Przy przeprowadzaniu rozprawy stosuje si´
odpowiednio przepisy art. 369, 371, 372, 374 § 2,
art. 375—377, 379, 384, 386, 395, 396, 399, 405—407
Kodeksu post´powania karnego.

Art. 82. § 1. Po wys∏uchaniu g∏osów stron sàd spo-
rzàdza wyrok na piÊmie. Przepisy art. 409—411, 413 § 1,
art. 418 § 1 i 3, art. 419, 422—424 Kodeksu post´powa-
nia karnego stosuje si´ odpowiednio.

§ 2. Wyrok skazujàcy powinien zawieraç tak˝e:

1) dok∏adne okreÊlenie przypisanego obwinionemu
czynu oraz jego kwalifikacj´ prawnà,

2) rozstrzygni´cie co do kary i Êrodków karnych,
a w razie potrzeby co do zaliczenia na poczet zaka-
zu prowadzenia pojazdów okresu zatrzymania do-
kumentu stwierdzajàcego uprawnienie do ich pro-
wadzenia oraz zaliczenie okresu zatrzymania na
poczet wymierzonej kary aresztu lub grzywny.

§ 3. Okres zatrzymania zalicza si´ na poczet wymie-
rzonej kary aresztu i kary ograniczenia wolnoÊci, przyj-
mujàc jeden dzieƒ zatrzymania, z zaokràgleniem do
pe∏nego dnia, za równowa˝ny jednemu dniowi kary
aresztu i dwóm dniom kary ograniczenia wolnoÊci,
a na poczet grzywny — przyjmujàc za równowa˝ny
grzywnie w wysokoÊci 200 z∏.

§ 4. Je˝eli obwiniony jest osobà czasowo przeby-
wajàcà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo
nie ma na nim sta∏ego miejsca zamieszkania lub miej-
sca sta∏ego pobytu, mo˝na orzec natychmiastowà wy-
konalnoÊç wyroku skazujàcego, gdy zachodzi uzasad-
niona obawa, ˝e jego wykonanie b´dzie niemo˝liwe
lub znacznie utrudnione. Orzeczenie takie podlega wy-
konaniu z chwilà wydania.

§ 5. W wypadku wskazanym w § 4 sàd:

1) wobec skazanego na kar´ aresztu zarzàdza natych-
miastowe osadzenie go w zak∏adzie karnym; po-
nadto, na czas do stawienia si´ skazanego do wy-
konania kary, zarzàdza zatrzymanie jego paszportu
lub innego dokumentu uprawniajàcego do prze-
kroczenia granicy,

2) wobec skazanego na grzywn´ orzeka zast´pczà ka-
r´ aresztu, przyjmujàc jeden dzieƒ aresztu za rów-
nowa˝ny grzywnie od 20 do 150 z∏, przyjmujàc, ˝e
kara zast´pcza nie mo˝e przekroczyç 30 dni aresz-
tu; zarzàdza ponadto, na wypadek nieuiszczenia
grzywny w terminie 3 dni, zatrzymanie paszportu
lub innego dokumentu uprawniajàcego do prze-
kroczenia granicy na czas do uiszczenia grzywny
lub wykonania zast´pczej kary aresztu.

Art. 83. W razie niedor´czenia obwinionemu wyro-
ku zaocznego, w terminie 3 miesi´cy od dnia wydania,
sàd mo˝e umorzyç post´powanie, je˝eli up∏ynà∏ ju˝
termin przedawnienia karalnoÊci wykroczenia.

Art. 84. § 1. Je˝eli w wyroku nie rozstrzygni´to lub
rozstrzygni´to wadliwie o zaliczeniu na poczet kar lub
Êrodków karnych okresów, o których mowa w art. 82
§ 2 pkt 2, albo odnoÊnie dowodów rzeczowych, sàd
rozstrzyga o tym postanowieniem na posiedzeniu. Nie
mo˝na jednak orzec przepadku przedmiotów.

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przy-
s∏uguje za˝alenie. W razie z∏o˝enia apelacji, za˝alenie
to rozpoznaje ∏àcznie z apelacjà w∏aÊciwy sàd odwo-
∏awczy. 

Rozdzia∏ 14

Post´powanie w sprawach osób podlegajàcych
orzecznictwu sàdów wojskowych

Art. 85. § 1. W post´powaniu przed sàdem wojsko-
wym podstaw´ do wszcz´cia post´powania stanowi
wniosek o ukaranie sporzàdzony lub zatwierdzony
przez prokuratora wojskowego.

§ 2. ˚andarmerii Wojskowej, w stosunku do osoby
wskazanej w art. 10 § 1, która pope∏ni∏a wykroczenie
podlegajàce orzecznictwu sàdów wojskowych, przys∏u-
gujà uprawnienia i obowiàzki procesowe Policji 
wynikajàce z niniejszego kodeksu, z tym ˝e oskar˝ycie-
lem publicznym jest wy∏àcznie prokurator wojskowy.

§ 3. Prawo zatrzymania osoby wskazanej w art. 10
§ 1 przys∏uguje tak˝e wojskowym organom porzàdko-
wym oraz prze∏o˝onemu wojskowemu.



Dziennik Ustaw Nr 106 — 7743 — Poz. 1148

§ 4. Przymusowego doprowadzenia osoby, o której
mowa w art. 10 § 1, je˝eli zachodzi przypadek wymie-
niony w art. 50 § 1, art. 52, 53, 71 § 4, dokonujà w∏aÊci-
we organy wojskowe, chyba ̋ e wa˝ne powody stojà te-
mu na przeszkodzie.

Art. 86. § 1. O pope∏nieniu przez osob´ wskazanà
w art. 10 § 1 wykroczenia podlegajàcego orzecznictwu
sàdów wojskowych, w tym tak˝e o odmowie przyj´cia
mandatu karnego lub nieuiszczeniu w terminie grzyw-
ny na∏o˝onej w drodze mandatu zaocznego, zawiada-
mia si´ prokuratora wojskowego.

§ 2. O wszcz´ciu post´powania przeciwko ˝o∏nie-
rzowi powiadamia si´ w∏aÊciwego dowódc´ jednostki
wojskowej.

§ 3. W stosunku do osób, o których mowa w art. 10
§ 1 pkt 2, stosuje si´ odpowiednio art. 649 Kodeksu po-
st´powania karnego.

Art. 87. § 1. Sàd wojskowy mo˝e odmówiç wszcz´-
cia post´powania, a wszcz´te umorzyç i spraw´ prze-
kazaç w∏aÊciwemu dowódcy z wnioskiem o wymierze-
nie kary przewidzianej w wojskowych przepisach dys-
cyplinarnych, je˝eli uzna to za wystarczajàcà reakcj´ na
wykroczenie.

§ 2. Na postanowienie wskazane w § 1 przys∏uguje
za˝alenie.

§ 3. Przed z∏o˝eniem wniosku o ukaranie uprawnie-
nie do przekazania sprawy, o którym mowa w § 1, przy-
s∏uguje prokuratorowi wojskowemu. Za˝alenie na po-
stanowienie prokuratora rozpoznaje wojskowy sàd
garnizonowy.

Art. 88. Pokrzywdzony mo˝e korzystaç przed sà-
dem wojskowym z praw oskar˝yciela posi∏kowego je-
dynie w sytuacjach okreÊlonych w art. 26 § 3 i art. 27
§ 2.

DZIA¸ IX

Post´powania szczególne

Rozdzia∏ 15

Post´powanie przyspieszone

Art. 89. W post´powaniu przyspieszonym stosuje
si´ przepisy o post´powaniu zwyczajnym, je˝eli przepi-
sy niniejszego rozdzia∏u nie stanowià inaczej.

Art. 90. § 1. Post´powanie przyspieszone stosuje
si´ do osób niemajàcych sta∏ego miejsca zamieszkania
lub miejsca sta∏ego pobytu, je˝eli zachodzi uzasadnio-
na obawa, ˝e rozpoznanie sprawy w post´powaniu
zwyczajnym b´dzie niemo˝liwe lub znacznie utrudnio-
ne.

§ 2. Post´powanie przyspieszone stosuje si´ rów-
nie˝ do osób przebywajàcych jedynie czasowo na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, je˝eli zachodzi uza-

sadniona obawa, ˝e rozpoznanie sprawy w post´po-
waniu zwyczajnym b´dzie niemo˝liwe lub znacznie
utrudnione.

§ 3. Post´powanie przyspieszone stosuje si´ tak˝e
wobec sprawców wykroczeƒ pope∏nionych w zwiàzku
z imprezà masowà, okreÊlonà w przepisach o bezpie-
czeƒstwie imprez masowych:

1) przeciwko porzàdkowi i spokojowi publicznemu,
okreÊlonych w art. 50, 51 i 52a Kodeksu wykroczeƒ,

2) przeciwko mieniu i urzàdzeniom u˝ytku publiczne-
go, okreÊlonych w art. 124 i 143 Kodeksu wykro-
czeƒ.

§ 4. Post´powanie przyspieszone stosuje si´ po-
nadto, gdy ustawa tak stanowi.

§ 5. Post´powania przyspieszonego nie stosuje si´
wobec osób podlegajàcych orzecznictwu sàdów woj-
skowych.

Art. 91. § 1. W wypadkach, o których mowa
w art. 90, w post´powaniu przyspieszonym orzeka si´
tylko wówczas, gdy sprawca zosta∏ uj´ty na goràcym
uczynku lub bezpoÊrednio po pope∏nieniu wykroczenia
i niezw∏ocznie doprowadzono go do sàdu.

§ 2. Policja lub inny organ, któremu szczególne
ustawy powierzajà zadania w zakresie ochrony porzàd-
ku lub bezpieczeƒstwa publicznego, w wypadku
schwytania na goràcym uczynku lub bezpoÊrednio po-
tem sprawcy wykroczenia, o którym mowa w art. 90,
mo˝e go zatrzymaç i doprowadziç do sàdu.

§ 3. Organ okreÊlony w § 2 mo˝e odstàpiç od zatrzy-
mania i przymusowego doprowadzenia sprawcy do
sàdu, zobowiàzujàc go do stawienia si´ w sàdzie w wy-
znaczonym czasie i miejscu ze skutkami wezwania,
o których mowa w art. 71 § 4. Wydanego wówczas pod
nieobecnoÊç obwinionego wyroku nie uwa˝a si´ za za-
oczny.

§ 4. W wypadku wskazanym w § 3 Policja i Stra˝
Graniczna mogà zatrzymaç sprawcy paszport lub inny
dokument uprawniajàcy do przekroczenia granicy, któ-
ry wraz z wnioskiem o ukaranie przekazujà sàdowi.
Zwrotu dokumentu dokonuje sàd, nie póêniej  ni˝ przy
wydaniu orzeczenia albo z chwilà zmiany trybu post´-
powania.

§ 5. Osoba wezwana przez organ, o którym mowa
w § 2, do stawienia si´ w sàdzie w charakterze Êwiad-
ka obowiàzana jest stawiç si´ we wskazanym czasie
i miejscu; art. 49 i art. 50 § 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 92. § 1. W post´powaniu przyspieszonym:

1) wniosek o ukaranie mo˝e ograniczyç si´ do wymo-
gów wskazanych w art. 57 § 2 i § 3 pkt 1 i 3; mo˝e
te˝ byç z∏o˝ony ustnie do protoko∏u,

2) sàd bez zb´dnej zw∏oki przyst´puje do rozpoznania
sprawy, zaznaczajàc w protokole, ˝e prowadzi jà
w trybie przyspieszonym oraz odnotowujàc godzi-
n´ doprowadzenia obwinionego,
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3) sàd zobowiàzuje obwinionego do pozostania do
dyspozycji sàdu do zakoƒczenia rozprawy pod ry-
gorem wydania orzeczenia pod jego nieobecnoÊç;
tak wydanego wyroku nie uwa˝a si´ za zaoczny,

4) w razie przerwania rozprawy na okres d∏u˝szy ni˝ 3
dni spraw´ rozpoznaje si´ w post´powaniu zwy-
czajnym,

5) w razie wydania wyroku pod nieobecnoÊç obwinio-
nego w wypadkach, o których mowa w pkt 3 albo
w art. 91 § 3, uzasadnienie wyroku sporzàdza si´
z urz´du, w pozosta∏ych wypadkach uzasadnienie
wyroku sporzàdza si´ tylko na wniosek strony z∏o-
˝ony ustnie do protoko∏u rozprawy bezpoÊrednio
po og∏oszeniu wyroku,

6) termin do wniesienia Êrodka odwo∏awczego wyno-
si 3 dni od daty og∏oszenia rozstrzygni´cia, gdy
uzasadnienie sporzàdza si´ z urz´du, a w pozosta-
∏ych przypadkach — 3 dni od daty dor´czenia wy-
roku z uzasadnieniem,

7) sàd odwo∏awczy rozpoznaje spraw´ najpóêniej
w ciàgu miesiàca od daty jej wp∏ywu do tego sàdu.

§ 2. Sàd sporzàdza uzasadnienie w terminie 3 dni
od daty og∏oszenia wyroku.

§ 3. W razie ustalenia, ˝e brak jest warunków uza-
sadniajàcych prowadzenie sprawy w trybie przyspie-
szonym:

1) prezes sàdu przed wszcz´ciem post´powania zwra-
ca oskar˝ycielowi wniosek o ukaranie do uzupe∏-
nienia braków formalnych, gdy wniosek ten ogra-
nicza∏ si´ do wymogów wskazanych w § 1 pkt 1, je-
˝eli jednak wniosek o ukaranie odpowiada wymo-
gom okreÊlonym w art. 57 § 2—4, rozpoznaje si´ go
w post´powaniu zwyczajnym,

2) sàd wydaje postanowienie o zmianie trybu na zwy-
czajny, gdy brak podstaw do prowadzenia post´-
powania przyspieszonego ustalono po wszcz´ciu
post´powania.

Rozdzia∏ 16

Post´powanie nakazowe

Art. 93. § 1. Sàd na posiedzeniu mo˝e orzec wyro-
kiem nakaz karny w sprawach o wykroczenia, w któ-
rych wystarczajàce jest wymierzenie grzywny w kwo-
cie nie wy˝szej ni˝ po∏owa przewidzianej w ustawie
górnej granicy wysokoÊci grzywny.

§ 2. Orzekanie w post´powaniu nakazowym mo˝e
nastàpiç wy∏àcznie na podstawie wniosku o ukaranie
z∏o˝onego przez oskar˝yciela publicznego, sporzàdzo-
nego w wyniku ustaleƒ popartych wiarygodnymi do-
wodami, je˝eli z dowodów tych wynika, ˝e obwiniony
nie kwestionuje pope∏nienia zarzucanego mu czynu,
a okolicznoÊci tego czynu i wina obwinionego nie bu-
dzà wàtpliwoÊci. Orzekajàc nakazem karnym sàd uzna-
je za ujawnione dowody do∏àczone do wniosku o uka-
ranie. Dowodu, o którym wy˝ej mowa, nie stanowi no-
tatka wskazana w art. 54 § 5.

§ 3. Nakazem karnym mo˝na orzec obok kary wska-
zanej w § 1 tak˝e Êrodek karny, z tym ˝e zakaz prowa-
dzenia pojazdów na okres nie d∏u˝szy ni˝ rok.

§ 4. Post´powanie nakazowe jest niedopuszczalne,
je˝eli zachodzà okolicznoÊci okreÊlone w art. 21 § 1.

Art. 94. § 1. Do nakazu karnego stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 504 pkt 1—5 i art. 505 § 2 Kodek-
su post´powania karnego.

§ 2. Nakaz karny powinien zawieraç pouczenie
o terminie i sposobie zaskar˝enia.

Rozdzia∏ 17

Post´powanie mandatowe

Art. 95. § 1. Post´powanie mandatowe prowadzi
Policja, a inne organy, gdy przepis szczególny tak sta-
nowi.

§ 2. Wykaz wykroczeƒ, za które policjanci oraz ˝o∏-
nierze ̊ andarmerii Wojskowej uprawnieni sà do nak∏a-
dania grzywny w drodze mandatu karnego, okreÊlà
w drodze rozporzàdzeƒ odpowiednio minister w∏aÊci-
wy do spraw wewn´trznych oraz Minister Obrony Na-
rodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwo-
Êci, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapewnienia szyb-
kiej reakcji na fakt pope∏nienia wykroczenia, a tak˝e po-
trzeb´ nale˝ytej ochrony dóbr szczególnie nara˝onych
na naruszenia ze strony sprawców wykroczeƒ.

§ 3. W sprawach okreÊlonych w art. 17 § 2 post´po-
wanie mandatowe prowadzi inspektor pracy. Inspektor
pracy mo˝e na∏o˝yç grzywn´ w drodze mandatu karne-
go tak˝e po przeprowadzeniu czynnoÊci wyjaÊniajà-
cych, je˝eli uzna, ˝e kara ta b´dzie wystarczajàca.

§ 4. Je˝eli uprawnienie dla funkcjonariuszy okreÊlo-
nego organu do nak∏adania grzywien w drodze manda-
tu karnego wynika z innej ustawy, a ustawa ta nie okre-
Êla wykroczeƒ, do których stosuje si´ post´powanie
mandatowe, zakres wykroczeƒ, za które mo˝na na∏o˝yç
grzywn´ w drodze mandatu karnego, okreÊli,
z uwzgl´dnieniem wymogów wskazanych w § 2, w dro-
dze rozporzàdzenia, w∏aÊciwy minister w porozumie-
niu z Ministrem SprawiedliwoÊci. Rozporzàdzenie to
okreÊla jednoczeÊnie zasady i sposób wydawania upo-
wa˝nieƒ do nak∏adania grzywien w drodze mandatu
karnego.

§ 5. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, z∏o˝ony w poro-
zumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci, mo˝e nadaç,
w drodze rozporzàdzenia, uprawnienia do nak∏adania
grzywien w drodze mandatu karnego funkcjonariu-
szom innych organów, okreÊlajàc jednoczeÊnie wykaz
wykroczeƒ, za które funkcjonariusze ci uprawnieni sà
do nak∏adania grzywien, oraz zasady i sposób wydawa-
nia upowa˝nieƒ do nak∏adania grzywien, majàc na
wzgl´dzie zakres ustawowych uprawnieƒ takich orga-
nów, potrzeb´ szybkiej reakcji na fakt pope∏nienia wy-
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kroczenia oraz potrzeb´ ochrony dóbr szczególnie nara-
˝onych na naruszenia ze strony sprawców wykroczeƒ.

§ 6. Rozporzàdzenia, o których mowa w § 2, 4 i 5,
mogà tak˝e okreÊliç zró˝nicowanà wysokoÊç manda-
tów karnych za poszczególne rodzaje wykroczeƒ w za-
le˝noÊci od stopnia spo∏ecznej szkodliwoÊci czynu i ro-
dzaju naruszonego dobra — w granicach grzywny
okreÊlonej w art. 96 § 1; przy czym rozporzàdzenia nie
mogà ca∏kowicie wy∏àczyç stosowania mandatów kar-
nych w wysokoÊci równej dolnej granicy grzywny prze-
widzianej w ustawie za wykroczenie, za które grzywna
mo˝e zostaç na∏o˝ona w drodze mandatu karnego.

Art. 96. § 1. W post´powaniu mandatowym mo˝na
na∏o˝yç grzywn´ w wysokoÊci do 500 z∏otych, a w wy-
padku, o którym w art. 9 § 1 Kodeksu wykroczeƒ, do
1000 z∏otych.

§ 2. W drodze mandatu karnego nie nak∏ada si´
grzywny za wykroczenia, za które nale˝a∏oby orzec Êro-
dek karny, a tak˝e w wypadku okreÊlonym w art. 10 § 1
Kodeksu wykroczeƒ. W sytuacji okreÊlonej w art. 9 § 1
Kodeksu wykroczeƒ na∏o˝enie grzywny w drodze man-
datu karnego jest mo˝liwe jedynie, gdy w zakresie
wszystkich naruszonych przepisów post´powanie
mandatowe jest dopuszczalne.

§ 3. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporzàdze-
nia, okreÊli wzory formularzy mandatu karnego oraz
szczegó∏owy sposób nak∏adania grzywien w drodze
mandatu karnego, majàc na wzgl´dzie potrzeb´ ujed-
nolicenia zasad wymierzania przez funkcjonariuszy
uprawnionych organów grzywny w drodze mandatu
karnego, a tak˝e pouczenia osób ukaranych mandatem
o ich prawach i obowiàzkach.

Art. 97. § 1. W post´powaniu mandatowym, je˝eli
ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawnio-
ny do nak∏adania grzywny w drodze mandatu karnego
mo˝e jà na∏o˝yç jedynie, gdy:

1) schwytano sprawc´ wykroczenia na goràcym
uczynku lub bezpoÊrednio po pope∏nieniu wykro-
czenia,

2) stwierdzi pope∏nienie wykroczenia naocznie pod
nieobecnoÊç sprawcy albo za pomocà urzàdzenia
pomiarowego lub kontrolnego, a nie zachodzi wàt-
pliwoÊç co do osoby sprawcy czynu

— w tym tak˝e w razie potrzeby po przeprowadzeniu
w niezb´dnym zakresie czynnoÊci wyjaÊniajàcych,
podj´tych niezw∏ocznie po ujawnieniu wykroczenia.
Na∏o˝enie grzywny w drodze mandatu karnego nie
mo˝e nastàpiç po up∏ywie 3 dni od daty ujawnienia
czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, i 14 dni
w wypadku, o którym mowa w pkt 2.

§ 2. Sprawca wykroczenia mo˝e odmówiç przyj´cia
mandatu karnego.

§ 3. Funkcjonariusz nak∏adajàcy grzywn´ obowià-
zany jest okreÊliç jej wysokoÊç, wykroczenie zarzucone

sprawcy oraz poinformowaç sprawc´ wykroczenia
o prawie odmowy przyj´cia mandatu karnego i o skut-
kach prawnych takiej odmowy.

Art. 98. § 1. W post´powaniu mandatowym mo˝na
nak∏adaç grzywn´ w drodze mandatu karnego:

1) wydawanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny
bezpoÊrednio funkcjonariuszowi, który jà na∏o˝y∏,

2) kredytowanego, wydawanego ukaranemu za po-
twierdzeniem odbioru,

3) zaocznego.

§ 2. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 1,
mo˝e byç na∏o˝ona grzywna jedynie wobec osób cza-
sowo tylko przebywajàcych na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Mandat taki staje si´ prawomocny
z chwilà uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który
jà na∏o˝y∏.

§ 3. Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt 2, po-
winien zawieraç pouczenie o obowiàzku uiszczenia
grzywny w terminie 7 dni od daty przyj´cia mandatu
oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w tym terminie.
Staje si´ on prawomocny z chwilà pokwitowania jego
odbioru przez ukaranego.

§ 4. Mandatem karnym zaocznym mo˝na na∏o˝yç
grzywn´ w razie stwierdzenia wykroczenia, którego
sprawcy nie zastano na miejscu jego pope∏nienia, gdy
nie zachodzi wàtpliwoÊç co do osoby tego sprawcy;
mandat taki pozostawia si´ wówczas w takim miejscu,
aby sprawca móg∏ go niezw∏ocznie odebraç.

§ 5. Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt 3, po-
winien wskazywaç, gdzie w terminie 7 dni od daty jego
wystawienia ukarany mo˝e uiÊciç grzywn´, oraz infor-
mowaç o skutkach jej nieuiszczenia w tym terminie.
Staje si´ on prawomocny z chwilà uiszczenia grzywny
we wskazanym miejscu i terminie.

Art. 99. W razie odmowy przyj´cia mandatu karne-
go lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzyw-
ny na∏o˝onej mandatem zaocznym, organ, którego
funkcjonariusz na∏o˝y∏ grzywn´, wyst´puje do sàdu
z wnioskiem o ukaranie. We wniosku tym nale˝y zazna-
czyç, ˝e obwiniony odmówi∏ przyj´cia mandatu albo
nie uiÊci∏ grzywny na∏o˝onej mandatem zaocznym,
a w miar´ mo˝noÊci podaç tak˝e przyczyny odmowy.

Art. 100. Âciàganie grzywny na∏o˝onej w drodze
mandatu karnego nast´puje w trybie przepisów o po-
st´powaniu egzekucyjnym w administracji. Grzywna
ta stanowi dochód bud˝etu paƒstwa, a gdy na∏o˝y jà
funkcjonariusz organu podleg∏ego w∏adzom jednostki
samorzàdu terytorialnego — stanowi dochód tej jed-
nostki samorzàdu.

Art. 101. § 1. Prawomocny mandat karny podlega
uchyleniu, je˝eli grzywn´ na∏o˝ono za czyn nieb´dàcy
czynem zabronionym jako wykroczenie. Uchylenie na-
st´puje na wniosek ukaranego z∏o˝ony w zawitym ter-
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minie 7 dni od daty uprawomocnienia si´ mandatu lub
z urz´du.

§ 2. Uprawnionym do uchylenia prawomocnego
mandatu karnego jest sàd w∏aÊciwy do rozpoznania
sprawy, na którego obszarze dzia∏ania grzywna zosta∏a
na∏o˝ona. W przedmiocie uchylenia mandatu karnego
sàd orzeka na posiedzeniu. Przed wydaniem postano-
wienia sàd mo˝e zarzàdziç stosowne czynnoÊci w celu
sprawdzenia podstaw do uchylenia mandatu karnego.

§ 3. Uchylajàc mandat karny nakazuje si´ podmio-
towi, na rachunek którego pobrano grzywn´, zwrot
uiszczonej kwoty.

Art. 102. Nadzór nad post´powaniem mandato-
wym sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trz-
nych, a w sprawach, o których mowa w art. 95 § 3 —
G∏ówny Inspektor Pracy.

DZIA¸ X

Ârodki odwo∏awcze

Art. 103. § 1. Ârodkami odwo∏awczymi sà apelacja
i za˝alenie.

§ 2. Od wyroku sàdu pierwszej instancji s∏u˝y stro-
nom apelacja.

§ 3. Za˝alenie przys∏uguje w wypadkach wskaza-
nych w ustawie. Przys∏uguje ono  stronom, a tak˝e oso-
bie, której postanowienie, zarzàdzenie lub inne czynno-
Êci bezpoÊrednio dotyczà.

§ 4. Orzeczenie mo˝na zaskar˝yç w ca∏oÊci lub cz´-
Êci.

Art. 104. § 1. Sàd odwo∏awczy uchyla na posiedze-
niu zaskar˝one orzeczenie, niezale˝nie od granic za-
skar˝enia, podniesionych zarzutów i wp∏ywu uchybie-
nia na treÊç orzeczenia, je˝eli:

1) orzeczenie wyda∏a osoba nieuprawniona do orze-
kania albo s´dzia podlegajàcy wy∏àczeniu z mocy
prawa lub niezdolny do orzekania,

2) sàd by∏ nienale˝ycie obsadzony lub orzeczenie nie
zosta∏o podpisane,

3) sàd powszechny orzek∏ w sprawie nale˝àcej do w∏a-
ÊciwoÊci sàdu wojskowego albo sàd wojskowy
orzek∏ w sprawie nale˝àcej do w∏aÊciwoÊci sàdu
powszechnego,

4) orzeczono kar´ lub Êrodek karny nieznany ustawie,

5) zachodzi sprzecznoÊç w treÊci orzeczenia uniemo˝-
liwiajàca jego wykonanie,

6) obwiniony nie mia∏ obroƒcy w wypadkach okreÊlo-
nych w art. 21 § 1 lub obroƒca nie bra∏ udzia∏u
w czynnoÊciach, w których jego udzia∏ by∏ obo-
wiàzkowy,

7) zachodzi jedna z okolicznoÊci wy∏àczajàcych post´-
powanie, okreÊlonych w art. 5 § 1 pkt 4—10.

§ 2. Sàd odwo∏awczy mo˝e orzec surowszà kar´
aresztu tylko wtedy,  gdy nie zmienia ustaleƒ fak-
tycznych przyj´tych za podstaw´ zaskar˝onego wy-
roku.

Art. 105. § 1. Apelacj´ wnosi si´ na piÊmie w termi-
nie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnie-
niem, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

§ 2. Wniesienie apelacji przed up∏ywem terminu do
z∏o˝enia wniosku o uzasadnienie orzeczenia wywo∏uje
skutki wskazane w art. 35 § 1 i podlega rozpoznaniu;
mo˝na jà uzupe∏niç w terminie wskazanym w § 1.

§ 3. O przyj´ciu apelacji zawiadamia si´ strony,
obroƒców i pe∏nomocników, po czym akta przekazuje
si´ niezw∏ocznie sàdowi odwo∏awczemu.

Art. 106. § 1. Strony majà prawo uczestniczyç
w rozprawie i w posiedzeniu sàdu odwo∏awczego.
Udzia∏ stron nie jest obowiàzkowy, chyba ˝e prezes sà-
du lub sàd tak zarzàdzi. Obowiàzkowy jest jednak
udzia∏ obroƒcy w wypadku okreÊlonym w art. 21 § 1.

§ 2. Sàd odwo∏awczy na ˝àdanie obwinionego po-
zbawionego wolnoÊci zarzàdza jego sprowadzenie na
rozpraw´, chyba ̋ e uzna za wystarczajàcy udzia∏ w roz-
prawie jego obroƒcy. Je˝eli obwiniony nie ma obroƒ-
cy, wyznacza si´ obroƒc´ z urz´du.

§ 3. Niestawiennictwo prawid∏owo zawiadomio-
nych o terminie stron i ich przedstawicieli proceso-
wych nie tamuje rozpoznania sprawy, chyba ˝e sta-
wiennictwo by∏o obowiàzkowe.

Art. 107. § 1. Uzasadnienie wyroku sàd odwo∏aw-
czy sporzàdza w terminie 7 dni.

§ 2. Uzasadnienie wyroku utrzymujàcego w mocy
wyrok sàdu pierwszej instancji sporzàdza si´ wy∏àcznie
na ̋ àdanie strony, z∏o˝one w terminie zawitym 7 dni od
daty wydania wyroku przez sàd odwo∏awczy.

§ 3. W uzasadnieniu nale˝y podaç, czym kierowa∏
si´ sàd wydajàc wyrok oraz dlaczego zarzuty i wnioski
apelacji sàd uzna∏ za zasadne albo niezasadne.

Art. 108. Za˝alenie wnosi si´ na piÊmie w terminie
7 dni od daty og∏oszenia rozstrzygni´cia albo ustnie do
protoko∏u rozprawy lub posiedzenia, a gdy podlega
ono dor´czeniu, od daty dor´czenia lub od daty doko-
nania zaskar˝onej czynnoÊci, chyba ˝e ustawa stanowi
inaczej.

Art. 109. § 1. W post´powaniu odwo∏awczym sto-
suje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce post´powa-
nia przed sàdem pierwszej instancji, chyba ˝e przepisy
niniejszego rozdzia∏u stanowià inaczej.

§ 2. Przy rozpoznawaniu Êrodka odwo∏awczego sto-
suje si´ odpowiednio tak˝e przepisy art. 425 § 3 i 4,
art. 426, 427, 429—438, 440—443, 447, 449, 452,
453, 454 § 1, art. 455, 456, 462, 463 § 1, art. 465 § 1 i 2
oraz art. 467 § 2 Kodeksu post´powania karnego.
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DZIA¸ XI

Nadzwyczajne Êrodki zaskar˝enia

Rozdzia∏ 18

Kasacja

Art. 110. § 1. Kasacj´ w sprawach o wykroczenia
mo˝e wnieÊç wy∏àcznie Minister SprawiedliwoÊci—
—Prokurator Generalny lub Rzecznik Praw Obywatel-
skich, a w sprawach podlegajàcych orzecznictwu sà-
dów wojskowych tak˝e Naczelny Prokurator Wojsko-
wy. Kasacj´ mo˝na wnieÊç od ka˝dego prawomocnego
orzeczenia koƒczàcego post´powanie sàdowe.

§ 2. Niedopuszczalne jest uwzgl´dnienie kasacji na
niekorzyÊç obwinionego wniesionej po up∏ywie 3 mie-
si´cy od daty uprawomocnienia si´ orzeczenia.

§ 3. Kasacj´ wnosi si´ bezpoÊrednio do Sàdu Naj-
wy˝szego.

Art. 111. Kasacja mo˝e byç wniesiona tylko z powo-
du uchybieƒ wskazanych w art. 104 § 1 lub innego ra-
˝àcego naruszenia prawa, je˝eli mog∏o ono mieç istot-
ny wp∏yw na treÊç orzeczenia; kasacja nie mo˝e byç
wniesiona wy∏àcznie z powodu niewspó∏miernoÊci 
kary.

Art. 112. W post´powaniu w przedmiocie kasacji
stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia∏u X niniejszego
kodeksu oraz  art. 522, 526 § 1, art. 529, 530 § 2 i 3, art.
531 § 1, art. 532 § 1, art. 534 § 2, art. 535—537, 538 § 1
oraz art. 539 Kodeksu post´powania karnego.

Rozdzia∏ 19

Wznowienie post´powania

Art. 113. § 1. Do wznowienia post´powania prawo-
mocnie zakoƒczonego w trybie przepisów niniejszego
kodeksu stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 540—542,
544 § 2 i 3 oraz art. 545—548 Kodeksu post´powania
karnego.

§ 2. Do wniosku o wznowienie post´powania stro-
na nieb´dàca prokuratorem do∏àcza dowód wniesienia
op∏aty sàdowej; op∏ata ta podlega zwrotowi w razie
uwzgl´dnienia wniosku.

§ 3. W kwestii wznowienia orzeka na posiedzeniu
jednoosobowo sàd okr´gowy, a w sprawie zakoƒczo-
nej orzeczeniem tego sàdu — jednoosobowo sàd ape-
lacyjny.

§ 4. W sprawach nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci sàdów
wojskowych w kwestii wznowienia orzeka na posie-
dzeniu jednoosobowo wojskowy sàd okr´gowy,
a w sprawie zakoƒczonej orzeczeniem tego sàdu lub
Sàdu Najwy˝szego orzeka Sàd Najwy˝szy — Izba Woj-
skowa.

DZIA¸ XII

Odszkodowanie za nies∏uszne ukaranie 
lub zatrzymanie

Art. 114. § 1. Obwinionemu, który w wyniku kasa-
cji lub wznowienia post´powania zosta∏ nast´pnie
uniewinniony albo wobec którego umorzono post´-
powanie wskutek okolicznoÊci nieuwzgl´dnionych
we wczeÊniejszym post´powaniu, przys∏uguje od
Skarbu Paƒstwa odszkodowanie za poniesionà szkod´
oraz zadoÊçuczynienie za doznanà krzywd´, wynik∏à
z wykonania wzgl´dem niego w ca∏oÊci lub cz´Êci kary
lub Êrodka karnego, których nie powinien by∏ ponieÊç.

§ 2. Odszkodowanie i zadoÊçuczynienie przys∏ugu-
je tak˝e osobie niewàtpliwie nies∏usznie zatrzymanej.

§ 3. W razie Êmierci obwinionego, który ̋ àdanie od-
szkodowania i zadoÊçuczynienia zg∏osi∏ za ̋ ycia, prawa
jego przechodzà na ma∏˝onka, dzieci i rodziców.

Art. 115. § 1. Roszczenie o odszkodowanie i zadoÊç-
uczynienie nale˝y zg∏osiç w sàdzie okr´gowym, w okr´-
gu którego wydano orzeczenie w pierwszej instancji lub
w którym nastàpi∏o zwolnienie zatrzymanego.

§ 2. Roszczenia, o których mowa w § 1, przedawnia-
jà si´ po up∏ywie 6 miesi´cy od daty uprawomocnienia
si´ orzeczenia uniewinniajàcego lub umarzajàcego po-
st´powanie, o którym mowa w art. 114 § 1, albo od da-
ty zwolnienia zatrzymanego.

§ 3. W przedmiocie roszczenia orzeka jednoosobo-
wo wyrokiem sàd okr´gowy na rozprawie. Post´powa-
nie w sprawie o odszkodowanie i zadoÊçuczynienie za
nies∏uszne ukaranie oraz za niewàtpliwie nies∏uszne
zatrzymanie wolne jest od kosztów.

§ 4. ˚àdajàcy odszkodowania mo˝e ustanowiç pe∏-
nomocnika, którym mo˝e byç adwokat lub radca praw-
ny. Przepis art. 30 § 2 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 116. Przy rozpoznawaniu roszczeƒ o odszkodo-
wanie oraz zadoÊçuczynienie stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 553, 556 § 4 i art. 557—559 Kodeksu po-
st´powania karnego.

DZIA¸ XIII

Koszty post´powania

Art. 117. § 1. Wszelkie wydatki w toku post´powa-
nia w sprawach o wykroczenia wyk∏ada tymczasowo
Skarb Paƒstwa.

§ 2. Koszty obroƒcy i pe∏nomocnika wyk∏ada stro-
na, która go ustanowi∏a. Koszty obroƒcy wyznaczone-
go w sytuacji okreÊlonej w art. 21 § 1 i art. 22 wyk∏ada
tymczasowo Skarb Paƒstwa.

Art. 118. § 1. W razie skazania, obwinionego obcià-
˝a si´ zrycza∏towanymi wydatkami post´powania oraz
innymi nale˝noÊciami, o których mowa w § 3, je˝eli na-
le˝noÊci takie powsta∏y w post´powaniu.
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§ 2. W razie uniewinnienia obwinionego lub umo-
rzenia post´powania w sprawie, w której wniosek
o ukaranie z∏o˝y∏ oskar˝yciel publiczny, koszty post´-
powania ponosi Skarb Paƒstwa, a gdy wniosek taki z∏o-
˝y∏ oskar˝yciel posi∏kowy — ten oskar˝yciel; w razie
jednak umorzenia post´powania w wypadku okreÊlo-
nym w art. 31 § 1 koszty post´powania ponosi Skarb
Paƒstwa.

§ 3. Wydatki wyk∏adane przez Skarb Paƒstwa majà
charakter zrycza∏towany. Zrycza∏towane wydatki po-
st´powania nie obejmujà jednak nale˝noÊci dla osób,
zak∏adów, instytutów i instytucji powo∏anych do wyda-
nia opinii oraz nale˝noÊci ustanowionych z urz´du
obroƒcy  i pe∏nomocnika.

§ 4. WysokoÊç zrycza∏towanych wydatków post´-
powania, a tak˝e op∏aty, o której mowa w art. 113 § 2,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, Minister Sprawiedli-
woÊci, uwzgl´dniajàc realnie ponoszone koszty po-
szczególnych czynnoÊci.

Art. 119. Do kosztów post´powania stosuje si´ 
odpowiednio przepisy art. 616, 618 § 1 i 3, art. 623, 624
§ 1, art. 625—627, 630, 633—635, 636 § 1 i 2, 
art. 637—639 i 641 Kodeksu post´powania karnego,
przy czym wydatkami Skarbu Paƒstwa sà tak˝e wydat-
ki ponoszone w toku czynnoÊci wyjaÊniajàcych.
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