
Art. 19. 1. Zarzàdzajàcy na podstawie analiz, spra-
wozdaƒ i rocznych raportów, o których mowa w art. 18
ust. 1, sporzàdza roczny zbiorczy raport dotyczàcy jako-
Êci paliw ciek∏ych wprowadzonych do obrotu. 

2. Zbiorczy raport, o którym mowa w ust. 1, Zarzà-
dzajàcy przedstawia Radzie Ministrów corocznie, w ter-
minie do dnia 31 maja nast´pnego roku.

3. Na podstawie dokumentów, o których mowa
w ust. 1, Zarzàdzajàcy sporzàdza corocznie dla Komisji
Europejskiej zbiorczy raport dotyczàcy jakoÊci paliw
ciek∏ych wprowadzonych do obrotu i przekazuje go
w terminie do dnia 30 czerwca nast´pnego roku.

Art. 20. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) sposób wyznaczania stacji paliwowych, w których
dokonywana b´dzie kontrola, w tym minimalnà
liczb´ tych stacji,

2) okresy monitorowania jakoÊci paliw ciek∏ych,

3) sposób podzia∏u terytorium kraju do celów moni-
torowania jakoÊci paliw ciek∏ych,

4) wzór raportu, o którym mowa w art. 19 ust. 1,

5) wzór raportu, o którym mowa w art. 19 ust. 3

— uwzgl´dniajàc koniecznoÊç prewencyjnego od-
dzia∏ywania Systemu oraz niezb´dne informacje za-
warte w sporzàdzanych raportach. 

Rozdzia∏ 3

Przepisy karne

Art. 21. 1. Kto dokonuje obrotu paliwami ciek∏ymi
niespe∏niajàcymi wymagaƒ jakoÊciowych okreÊlonych

w przepisach wydanych na podstawie art. 4, podlega
grzywnie albo karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.

2. Tej samej karze podlega dokonujàcy obrotu pali-
wami ciek∏ymi, które nie spe∏niajà wymagaƒ jakoÊcio-
wych okreÊlonych w przepisach wydanych na podsta-
wie art. 6 ust. 3.

Art. 22. 1. Kto uniemo˝liwia lub utrudnia inspekto-
rowi przeprowadzenie kontroli albo usuwa dowody lub
paliwa ciek∏e zabezpieczone w trakcie kontroli, o której
mowa w art. 11 ust. 1, podlega karze grzywny.

2. Orzekanie w sprawach o czyny okreÊlone w ust. 1
nast´puje w trybie post´powania w sprawach o wykro-
czenia.

Rozdzia∏ 4

Przepisy koƒcowe

Art. 23. 1. Przepisy art. 6 w zakresie informowania
Komisji Europejskiej o wystàpieniu na rynku nadzwy-
czajnych zdarzeƒ skutkujàcych zmianà warunków za-
opatrzenia w rop´ naftowà lub jej produkty oraz wyra-
˝ania zgody przez Komisj´ Europejskà na czasowe sto-
sowanie innych wymagaƒ jakoÊciowych dla paliw cie-
k∏ych stosuje si´ od dnia uzyskania przez Rzeczpospo-
lità Polskà cz∏onkostwa w Unii Europejskiej.

2. Przepis art. 19 ust. 3 stosuje si´ od dnia uzyska-
nia przez Rzeczpospolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Eu-
ropejskiej.

Art. 24. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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USTAWA

z dnia 10 stycznia 2003 r.

o zmianie ustawy — Kodeks post´powania karnego, ustawy — Przepisy wprowadzajàce Kodeks
post´powania karnego, ustawy o Êwiadku koronnym oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z 1999 r.
Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, poz. 717,
Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149 oraz z 2002 r. Nr 74,
poz. 676) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 5 w § 1 wyrazy „orzeczeniem sàdu” zast´-
puje si´ wyrazem „wyrokiem”;

2) w art. 11 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Post´powanie umorzone na podstawie § 1
mo˝na wznowiç w wypadku uchylenia lub
istotnej zmiany treÊci prawomocnego wyro-
ku, z powodu którego zosta∏o ono umorzo-
ne.”;

3) w art. 15 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Policja i inne organy w zakresie post´powa-
nia karnego wykonujà polecenia sàdu i pro-
kuratora oraz prowadzà pod nadzorem pro-
kuratora Êledztwo lub dochodzenie w grani-
cach okreÊlonych w ustawie.”; 

4) w art. 19 w § 3 wyrazy „nieprzekraczajàcej najni˝-
szego miesi´cznego wynagrodzenia” zast´puje
si´ wyrazami „do 3 000 z∏otych”;

5) w art. 20 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W razie ra˝àcego naruszenia obowiàzków
procesowych przez oskar˝yciela publiczne-
go lub prowadzàcego post´powanie przy-
gotowawcze sàd zawiadamia bezpoÊrednie-



go prze∏o˝onego osoby, która dopuÊci∏a si´
uchybienia; w stosunku do Policji oraz in-
nych organów post´powania przygoto-
wawczego uprawnienie takie przys∏uguje
równie˝ prokuratorowi.”;

6) po art. 23 dodaje si´ art. 23a w brzmieniu:

„Art. 23a. § 1. Sàd, a w post´powaniu przygoto-
wawczym prokurator, mo˝e z inicja-
tywy lub za zgodà pokrzywdzonego
i oskar˝onego, skierowaç spraw´
do instytucji lub osoby godnej za-
ufania w celu przeprowadzenia po-
st´powania mediacyjnego mi´dzy
pokrzywdzonym i oskar˝onym.

§ 2. Post´powanie mediacyjne nie po-
winno trwaç d∏u˝ej ni˝ miesiàc,
a jego okresu nie wlicza si´ do cza-
su trwania post´powania przygo-
towawczego.

§ 3. Post´powania mediacyjnego nie
mo˝e prowadziç osoba, co do której
w konkretnej sprawie zachodzà oko-
licznoÊci okreÊlone w art. 40—42,
czynny zawodowo s´dzia, prokura-
tor, adwokat, radca prawny, a tak˝e
aplikant do tych˝e zawodów albo in-
na osoba zatrudniona w sàdzie, pro-
kuraturze lub innej instytucji upraw-
nionej do Êcigania przest´pstw.

§ 4. Instytucja lub osoba godna zaufa-
nia sporzàdza, po przeprowadze-
niu post´powania mediacyjnego,
sprawozdanie z jego przebiegu
i wyników.

§ 5. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, warunki,
jakim powinny odpowiadaç insty-
tucje i osoby uprawnione do prze-
prowadzenia mediacji, sposób ich
powo∏ywania i odwo∏ywania, za-
kres i warunki udost´pniania akt
instytucjom i osobom uprawnio-
nym do przeprowadzenia mediacji
oraz sposób i tryb post´powania
mediacyjnego, majàc na uwadze
potrzeb´ skutecznego przeprowa-
dzenia tego post´powania.”;

7) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. § 1. Sàd okr´gowy orzeka w pierwszej
instancji w sprawach o nast´pujàce
przest´pstwa:

1) o zbrodnie okreÊlone w Kodeksie
karnym oraz w ustawach szcze-
gólnych, 

2) o wyst´pki okreÊlone w rozdzia∏ach
XVI i XVII oraz w art. 140—142, 148
§ 4, art. 149, 150 § 1, art. 151—154,
156 § 3, art. 158 § 3, art. 163 § 3 i 4,
art. 165 § 1, 3 i 4, art. 166 § 1, art. 173
§ 3 i 4, art. 185 § 2, art. 210 § 2,

art. 252 oraz 253 § 2 Kodeksu kar-
nego,

3) o wyst´pki, które z mocy przepisu
szczególnego nale˝à do w∏aÊci-
woÊci sàdu okr´gowego.

§ 2. Sàd apelacyjny, na wniosek sàdu re-
jonowego, mo˝e przekazaç do roz-
poznania sàdowi okr´gowemu, jako
sàdowi pierwszej instancji, spraw´
o ka˝de przest´pstwo, ze wzgl´du
na szczególnà wag´ lub zawi∏oÊç
sprawy.

§ 3. Sàd okr´gowy rozpoznaje ponadto
Êrodki odwo∏awcze od orzeczeƒ i za-
rzàdzeƒ wydanych w pierwszej instan-
cji w sàdzie rejonowym oraz inne spra-
wy przekazane mu przez ustaw´.”;

8) w art. 26 wyrazy „w sàdzie wojewódzkim” zast´-
puje si´ wyrazami „w sàdzie okr´gowym”;

9) w art. 28 w § 3 skreÊla si´ wyrazy „25 lat pozba-
wienia wolnoÊci albo”;

10) w art. 29 w § 2 skreÊla si´ wyrazy „25 lat pozba-
wienia wolnoÊci albo”;

11) w art. 30 w § 1 wyrazy „sàd wojewódzki” zast´pu-
je si´ wyrazami „sàd okr´gowy”;

12) w art. 32 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli nie mo˝na ustaliç w∏aÊciwoÊci miej-
scowej sàdu wed∏ug przepisów poprzedza-
jàcych, spraw´ rozpoznaje sàd w∏aÊciwy dla
dzielnicy ÂródmieÊcie miasta sto∏ecznego
Warszawy.”;

13) w art. 40 w § 1:
a) w pkt 6 skreÊla si´ wyrazy „w ni˝szej instancji”,
b) w pkt 7 skreÊla si´ wyrazy „lub stwierdzono je-

go niewa˝noÊç”,
c) uchyla si´ pkt 8,
d) w pkt 9 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i do-

daje si´ pkt 10 w brzmieniu:
„10) prowadzi∏ mediacj´.”;

14) art. 47 otrzymuje brzmienie:

„Art. 47. § 1. Przepisy art. 40 § 1 pkt 1—4, 6 i 10,
§ 2 oraz art. 41 i 42 stosuje si´ odpo-
wiednio do prokuratora, innych
osób prowadzàcych post´powanie
przygotowawcze oraz innych oskar-
˝ycieli publicznych.

§ 2. Osoby wymienione w § 1 ulegajà rów-
nie˝ wy∏àczeniu, je˝eli bra∏y udzia∏
w sprawie jako obroƒca, pe∏nomoc-
nik, przedstawiciel spo∏eczny albo
przedstawiciel ustawowy strony.”;

15) po art. 49 dodaje si´ art. 49a w brzmieniu:

„Art. 49a. Je˝eli nie wytoczono powództwa cy-
wilnego, pokrzywdzony, a tak˝e pro-
kurator, mo˝e a˝ do zakoƒczenia
pierwszego przes∏uchania pokrzyw-
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dzonego na rozprawie g∏ównej z∏o˝yç
wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1
Kodeksu karnego.”;

16) w art. 51 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Je˝eli pokrzywdzonym jest osoba nieporad-
na, w szczególnoÊci ze wzgl´du na wiek lub
stan zdrowia, jego prawa mo˝e wykonywaç
osoba, pod której pieczà pokrzywdzony po-
zostaje.”;

17) art. 52 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 52. § 1. W razie Êmierci pokrzywdzonego pra-
wa, które by mu przys∏ugiwa∏y, mogà
wykonywaç osoby najbli˝sze, a w wy-
padku ich braku lub nieujawnienia —
prokurator, dzia∏ajàc z urz´du.

§ 2. W wypadku gdy organ prowadzàcy
post´powanie dysponuje informa-
cjami o osobach najbli˝szych dla
pokrzywdzonego, powinien po-
uczyç o przys∏ugujàcych uprawnie-
niach co najmniej jednà z nich.”;

18) w art. 56 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Oskar˝yciel posi∏kowy, który nie bierze
udzia∏u w post´powaniu z przyczyn okreÊlo-
nych w § 1, mo˝e przedstawiç sàdowi na pi-
Êmie swoje stanowisko w terminie 7 dni od
daty dor´czenia postanowienia.”;

19) w art. 65 w § 1 w pkt 5 na koƒcu kropk´ zast´puje
si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 6 w brzmieniu:

„6) z∏o˝ono wniosek, o którym mowa w art. 46 
§ 1 Kodeksu karnego.”;

20) art. 72 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 72. § 1. Oskar˝ony ma prawo do korzysta-
nia z bezp∏atnej pomocy t∏umacza,
je˝eli nie w∏ada w wystarczajàcym
stopniu j´zykiem polskim.

§ 2. T∏umacza nale˝y wezwaç do czynno-
Êci z udzia∏em oskar˝onego, o któ-
rym mowa w § 1.

§ 3. Oskar˝onemu, o którym mowa
w § 1, postanowienie o przedsta-
wieniu, uzupe∏nieniu lub zmianie za-
rzutów, akt oskar˝enia oraz orzecze-
nie podlegajàce zaskar˝eniu lub
koƒczàce post´powanie dor´cza si´
wraz z t∏umaczeniem; za zgodà
oskar˝onego mo˝na poprzestaç na
og∏oszeniu przet∏umaczonego orze-
czenia koƒczàcego post´powanie,
je˝eli nie podlega ono zaskar˝eniu.”;

21) w art. 74:

a) w § 2:

— w pkt 1 wyrazy „ w szczególnoÊci wolno” za-
st´puje si´ wyrazami „wolno tak˝e w szcze-
gólnoÊci”,

— w pkt 2 po wyrazach „pobraniu krwi” doda-
je si´ przecinek oraz wyraz „w∏osów”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W stosunku do osoby podejrzanej mo˝na
dokonaç badaƒ lub czynnoÊci, o których
mowa w § 2 pkt 1, a tak˝e, przy zachowaniu
wymagaƒ okreÊlonych w § 2 pkt 2, pobraç
krew, w∏osy lub wydzieliny organizmu.”,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owe warunki i sposób pod-
dawania oskar˝onego oraz osoby podej-
rzanej badaniom, a tak˝e dokonywania
z ich udzia∏em czynnoÊci, o których mo-
wa w § 2 pkt 1 oraz w § 3, majàc na uwa-
dze, by gromadzenie, utrwalanie i analiza
materia∏u dowodowego dokonywane by-
∏y zgodnie z aktualnà wiedzà w zakresie
kryminalistyki i medycyny sàdowej.”;

22) w art. 75:

a) w § 2 wyrazy „mo˝na sprowadziç go przymu-
sowo” zast´puje si´ wyrazami „mo˝na zatrzy-
maç go i sprowadziç przymusowo”,

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Przepisy art. 246 stosuje si´ odpowied-
nio. Za˝alenie na postanowienie sàdu
rozpoznaje ten sam sàd w sk∏adzie trzech
s´dziów.”;

23) w art. 78 w § 2 wyrazy „nie istnia∏y” zast´puje si´
wyrazami „nie istniejà”;

24) w art. 79:

a) w § 1 w pkt 3 na koƒcu przecinek zast´puje si´
kropkà oraz uchyla si´ pkt 4,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Je˝eli w toku post´powania biegli lekarze
psychiatrzy stwierdzà, ˝e poczytalnoÊç
oskar˝onego zarówno w chwili pope∏nie-
nia zarzucanego mu czynu, jak i w czasie
post´powania nie budzi wàtpliwoÊci,
udzia∏ obroƒcy w dalszym post´powaniu
nie jest obowiàzkowy. Prezes sàdu, a na
rozprawie sàd, mo˝e wówczas cofnàç
wyznaczenie obroƒcy.”;

25) art. 80 otrzymuje brzmienie:

„Art. 80. Oskar˝ony musi mieç obroƒc´ w post´-
powaniu przed sàdem okr´gowym jako
sàdem pierwszej instancji, je˝eli zarzu-
cono mu zbrodni´ lub jest pozbawiony
wolnoÊci. W takim wypadku udzia∏
obroƒcy w rozprawie g∏ównej jest obo-
wiàzkowy, a w rozprawie apelacyjnej
i kasacyjnej, je˝eli prezes sàdu lub sàd
uzna to za konieczne.”; 

26) w art. 81 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1
i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Na uzasadniony wniosek oskar˝onego lub
jego obroƒcy prezes sàdu w∏aÊciwego do
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rozpoznania sprawy mo˝e wyznaczyç nowe-
go obroƒc´ w miejsce dotychczasowego.”;

27) w art. 84:

a) w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Je˝eli jednak czynnoÊci nale˝y dokonaç poza
siedzibà lub miejscem zamieszkania obroƒcy
z urz´du, prezes sàdu, przed którym ma byç
dokonana czynnoÊç, a w post´powaniu przy-
gotowawczym prezes sàdu rejonowego miej-
sca czynnoÊci, na uzasadniony wniosek do-
tychczasowego obroƒcy wyznacza dla dokona-
nia tej czynnoÊci innego obroƒc´ spoÊród
miejscowych adwokatów.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Obroƒca wyznaczony z urz´du w post´po-
waniu kasacyjnym lub w post´powaniu
o wznowienie post´powania powinien
sporzàdziç i podpisaç kasacj´ lub wniosek
o wznowienie post´powania albo poin-
formowaç na piÊmie sàd, ̋ e nie stwierdzi∏
podstaw do wniesienia kasacji lub wnio-
sku o wznowienie post´powania.”;

28) w art. 85 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W post´powaniu przygotowawczym upraw-
nienia sàdu okreÊlone w § 2 przys∏ugujà pre-
zesowi sàdu w∏aÊciwego do rozpoznania
sprawy.”;

29) w art. 88:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Pe∏nomocnikiem instytucji paƒstwowej,
samorzàdowej lub spo∏ecznej mo˝e byç
równie˝ radca prawny.”,

b) w § 3 skreÊla si´ wyraz „jej”;

30) w art. 93 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W post´powaniu przygotowawczym posta-
nowienia i zarzàdzenia wydaje prokurator
oraz inny uprawniony organ, a sàd — w wy-
padkach przewidzianych w ustawie.”;

31) art. 96 otrzymuje brzmienie:

„Art. 96. § 1. Strony oraz osoby nieb´dàce strona-
mi, je˝eli ma to znaczenie dla ochro-
ny ich praw lub interesów, majà pra-
wo wziàç udzia∏ w posiedzeniu wów-
czas, gdy ustawa tak stanowi, chyba
˝e ich udzia∏ jest obowiàzkowy.

§ 2. W pozosta∏ych wypadkach majà
one prawo wziàç udzia∏ w posiedze-
niu, je˝eli si´ stawià, chyba ˝e usta-
wa stanowi inaczej.”;

32) w art. 100 § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Po og∏oszeniu lub przy dor´czeniu orzecze-
nia nale˝y pouczyç uczestników post´po-
wania o przys∏ugujàcym im prawie, termi-
nie i sposobie wniesienia Êrodka zaskar˝e-
nia lub o tym, ˝e orzeczenie nie podlega za-
skar˝eniu. Oskar˝onego, o którym mowa

w art. 335 lub 387, nale˝y tak˝e pouczyç
o treÊci art. 443 w zwiàzku z art. 434 § 3.”; 

33) uchyla si´ art. 101—104;

34) w art. 107 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Za orzeczenia co do roszczeƒ majàtkowych
uwa˝a si´ równie˝ orzeczenia nak∏adajàce
obowiàzek naprawienia szkody lub zadoÊç-
uczynienia za doznanà krzywd´ oraz nawiàz-
k´ orzeczonà na rzecz pokrzywdzonego, je-
˝eli nadajà si´ one do egzekucji w myÊl prze-
pisów Kodeksu post´powania cywilnego.”;

35) w art. 115 w § 2 dodaje si´ zdanie drugie
w brzmieniu:

„W sprawach rozpoznawanych w sk∏adzie dwóch
s´dziów i trzech ∏awników uzasadnienie podpisu-
jà obaj s´dziowie, chyba ˝e zg∏oszono zdanie od-
r´bne.”;

36) w art. 117:

a) po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Usprawiedliwienie nieobecnoÊci z po-
wodu choroby wymaga przedstawienia
zaÊwiadczenia, wystawionego przez
uprawnionego lekarza, potwierdzajàce-
go niemo˝noÊç stawienia si´ na wezwa-
nie lub zawiadomienie organu prowa-
dzàcego post´powanie.”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki i tryb usprawiedliwiania nie-
stawiennictwa oskar˝onych, Êwiadków
i innych uczestników post´powania z po-
wodu choroby oraz sposób wyznaczania
lekarzy uprawnionych do wystawiania
zaÊwiadczeƒ potwierdzajàcych niemo˝-
noÊç stawienia si´ na wezwanie lub za-
wiadomienie organu prowadzàcego po-
st´powanie, majàc na uwadze koniecz-
noÊç zapewnienia nieodp∏atnoÊci prze-
prowadzenia badania i wystawienia za-
Êwiadczenia przez lekarza oraz dost´pno-
Êci takich badaƒ dla osoby badanej.”;

37) w art. 125 wyraz „dochodzenia” zast´puje si´ wy-
razami „post´powania przygotowawczego”;

38) w art. 131:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wezwania, zawiadomienia oraz inne pi-
sma, od których daty dor´czenia biegnà
terminy, dor´cza si´ przez poczt´ lub inny
uprawniony podmiot zajmujàcy si´ dor´-
czaniem korespondencji albo pracownika
organu wysy∏ajàcego, a w razie niezb´d-
nej koniecznoÊci — przez Policj´.”,

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Je˝eli istnieje obowiàzek dor´czenia po-
stanowienia, przepis § 2 stosuje si´ odpo-

Dziennik Ustaw Nr 17 — 1208 — Poz. 155



wiednio. Nale˝y jednak zawsze dor´czyç
je temu pokrzywdzonemu, który w zawi-
tym terminie 7 dni od dnia og∏oszenia
o to si´ zwróci.”;

39) w art. 132 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Pismo mo˝e byç tak˝e dor´czone za poÊred-
nictwem telefaksu lub poczty elektronicznej.
W takim wypadku dowodem dor´czenia jest
potwierdzenie transmisji danych.”;

40) w art. 133 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. O pozostawieniu pisma w myÊl § 1 dor´cza-
jàcy umieszcza zawiadomienie w skrzynce
do dor´czania korespondencji bàdê na
drzwiach mieszkania adresata lub w innym
widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie
i kiedy pismo pozostawiono oraz ˝e nale˝y
je odebraç w ciàgu 7 dni; w razie bezskutecz-
nego up∏ywu tego terminu, nale˝y czynnoÊç
zawiadomienia powtórzyç jeden raz; tak sa-
mo nale˝y postàpiç w razie dor´czenia pi-
sma administracji domu, dozorcy domu lub
so∏tysowi.”;

41) art. 138 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 138. Strona, a tak˝e osoba nieb´dàca stro-
nà, której prawa zosta∏y naruszone,
przebywajàca za granicà, ma obowià-
zek wskazaç adresata dla dor´czeƒ
w kraju; w razie nieuczynienia tego pi-
smo wys∏ane na ostatnio znany adres
w kraju albo, je˝eli adresu tego nie ma,
za∏àczone do akt sprawy uwa˝a si´ za
dor´czone.”;

42) w art. 139:

a) uchyla si´ § 2,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepis § 1 nie dotyczy pism wys∏anych
po raz pierwszy po prawomocnym unie-
winnieniu oskar˝onego.”;

43) art. 141 otrzymuje brzmienie:

„Art. 141. Minister SprawiedliwoÊci, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw ∏àcznoÊci, okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb
dor´czania pism sàdowych, majàc na
uwadze koniecznoÊç zapewnienia
sprawnego toku post´powania, a tak˝e
w∏aÊciwej realizacji gwarancji proceso-
wych jego uczestników.”;

44) w art. 143 w § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) przebieg posiedzenia sàdu, je˝eli stawià si´
na nim uprawnione osoby albo ich obecnoÊç
jest obowiàzkowa,”;

45) w art. 145 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli czynnoÊç procesowà utrwala si´ za po-
mocà stenogramu, protokó∏ mo˝na ograni-
czyç do zapisu najbardziej istotnych oÊwiad-
czeƒ osób bioràcych w niej udzia∏. Stenograf

przek∏ada stenogram na pismo zwyk∏e, przy
czym czyni wzmiank´, jakim pos∏ugiwa∏ si´
systemem; pierwopis stenogramu oraz je-
go przek∏ad stajà si´ za∏àcznikami do proto-
ko∏u.”;

46) w art. 147:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli czynnoÊç procesowà utrwala si´ za
pomocà urzàdzenia rejestrujàcego obraz
lub dêwi´k, protokó∏ mo˝na ograniczyç do
zapisu najbardziej istotnych oÊwiadczeƒ
osób bioràcych w niej udzia∏. Zapis obra-
zu lub dêwi´ku, a tak˝e przek∏ad zapisu
dêwi´ku stajà si´ za∏àcznikami do proto-
ko∏u.”,

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, rodzaje urzàdzeƒ
i Êrodków technicznych s∏u˝àcych do
utrwalania obrazu lub dêwi´ku dla celów
procesowych oraz sposób przechowywa-
nia, odtwarzania i kopiowania zapisów,
majàc na uwadze koniecznoÊç w∏aÊciwe-
go zabezpieczenia utrwalonego obrazu
lub dêwi´ku przed utratà dowodu, jego
zniekszta∏ceniem lub nieuprawnionym
ujawnieniem.”;

47) w art. 148 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. WyjaÊnienia, zeznania, oÊwiadczenia i wnio-
ski oraz stwierdzenia okreÊlonych okoliczno-
Êci przez organ prowadzàcy post´powanie
zamieszcza si´ w protokole z mo˝liwà do-
k∏adnoÊcià. Osoby bioràce udzia∏ w czynno-
Êci majà prawo ˝àdaç zamieszczenia w pro-
tokole z pe∏nà dok∏adnoÊcià wszystkiego, co
dotyczy ich praw lub interesów.”;

48) w art. 151 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Je˝eli protokó∏ nie zosta∏ nale˝ycie podpisa-
ny bezpoÊrednio po zakoƒczeniu czynnoÊci,
brakujàce podpisy mogà byç z∏o˝one póê-
niej, ze wskazaniem daty ich z∏o˝enia i przy-
czyn opóênienia.”;

49) w art. 156:

a) w § 1 po wyrazie „Stronom” dodaje si´ przeci-
nek i wyrazy „podmiotowi okreÊlonemu
w art. 416”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Na wniosek oskar˝onego lub jego obroƒ-
cy wydaje si´ odp∏atnie kserokopie doku-
mentów z akt sprawy. Kserokopie takie
mo˝na wydaç odp∏atnie, na wniosek,
równie˝ innym stronom, podmiotowi
okreÊlonemu w art. 416, pe∏nomocnikom
i przedstawicielom ustawowym.”,

c) w § 3 po wyrazach „zarzàdziç wydanie” doda-
je si´ wyraz „odp∏atnie”,
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d) w § 5 wyrazy „wydaje odpisy uwierzytelnione”
zast´puje si´ wyrazami „wydaje odp∏atnie
uwierzytelnione odpisy lub kserokopie”,

e) dodaje si´ § 6 w brzmieniu:

„§ 6. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, wysokoÊç op∏aty za
wydanie kserokopii dokumentów oraz
uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy,
majàc na uwadze koszty wykonania ta-
kich kserokopii.”;

50) w art. 164 dodaje si´ zdanie czwarte w brzmieniu:

„Strony majà prawo wziàç udzia∏ w posiedze-
niu.”;

51) w art. 167 po wyrazach „na wniosek stron” doda-
je si´ przecinek oraz wyrazy „podmiotu okreÊlo-
nego w art. 416”;

52) w art. 170 w § 1 w pkt 4 na koƒcu kropk´ zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) wniosek dowodowy w sposób oczywisty
zmierza do przed∏u˝enia post´powania.”;

53) art. 171 otrzymuje brzmienie:

„Art. 171. § 1. Osobie przes∏uchiwanej nale˝y
umo˝liwiç swobodne wypowie-
dzenie si´ w granicach okreÊlo-
nych celem danej czynnoÊci, a do-
piero nast´pnie mo˝na zadawaç
pytania zmierzajàce do uzupe∏nie-
nia, wyjaÊnienia lub kontroli wypo-
wiedzi.

§ 2. Prawo zadawania pytaƒ majà,
prócz organu przes∏uchujàcego,
strony, obroƒcy, pe∏nomocnicy,
biegli oraz podmiot okreÊlony
w art. 416. Pytania zadaje si´ oso-
bie przes∏uchiwanej bezpoÊrednio,
chyba ˝e organ przes∏uchujàcy za-
rzàdzi inaczej.

§ 3. Je˝eli osoba przes∏uchiwana nie
ukoƒczy∏a 15 lat, czynnoÊci z jej
udzia∏em powinny byç, w miar´
mo˝liwoÊci, przeprowadzone
w obecnoÊci przedstawiciela usta-
wowego lub faktycznego opieku-
na, chyba ˝e dobro post´powania
stoi temu na przeszkodzie.

§ 4. Nie wolno zadawaç pytaƒ sugeru-
jàcych osobie przes∏uchiwanej
treÊç odpowiedzi.

§ 5. Niedopuszczalne jest: 

1) wp∏ywanie na wypowiedzi oso-
by przes∏uchiwanej za pomocà
przymusu lub groêby bezpraw-
nej,

2) stosowanie hipnozy albo Êrod-
ków chemicznych lub technicz-

nych wp∏ywajàcych na procesy
psychiczne osoby przes∏uchi-
wanej albo majàcych na celu
kontrol´ nieÊwiadomych reak-
cji jej organizmu w zwiàzku
z przes∏uchaniem.

§ 6. Organ przes∏uchujàcy uchyla pyta-
nia okreÊlone w § 4, jak równie˝
pytania nieistotne.

§ 7. WyjaÊnienia, zeznania oraz
oÊwiadczenia z∏o˝one w warun-
kach wy∏àczajàcych swobod´ wy-
powiedzi lub uzyskane wbrew za-
kazom wymienionym w § 5 nie
mogà stanowiç dowodu.”;

54) w art. 173 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, warunki techniczne przeprowadzenia
okazania, majàc na uwadze koniecznoÊç za-
pewnienia sprawnego toku post´powania,
a tak˝e w∏aÊciwej realizacji gwarancji proce-
sowych jej uczestników.”;

55) w art. 176:

a) uchyla si´ § 3,

b) w § 4 skreÊla si´ zdanie drugie;

56) w art. 177 po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Przes∏uchanie Êwiadka mo˝e nastàpiç przy
u˝yciu urzàdzeƒ technicznych umo˝liwia-
jàcych przeprowadzenie tej czynnoÊci na
odleg∏oÊç. W post´powaniu przed sàdem
w czynnoÊci bierze udzia∏ sàd, o którym
mowa w art. 396 § 2; przepis art. 396 § 3
stosuje si´ odpowiednio.”;

57) w art. 178 w pkt 1 po wyrazie „obroƒcy” dodaje
si´ wyrazy „lub adwokata dzia∏ajàcego na pod-
stawie art. 245 § 1,”;

58) w art. 180 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Osoby obowiàzane do zachowania tajemni-
cy notarialnej, adwokackiej, radcy prawne-
go, lekarskiej lub dziennikarskiej mogà byç
przes∏uchiwane co do faktów obj´tych tà ta-
jemnicà tylko wtedy, gdy jest to niezb´dne
dla dobra wymiaru sprawiedliwoÊci, a oko-
licznoÊç nie mo˝e byç ustalona na podsta-
wie innego dowodu. W post´powaniu przy-
gotowawczym w przedmiocie przes∏ucha-
nia lub zezwolenia na przes∏uchanie decy-
duje sàd, na posiedzeniu bez udzia∏u stron,
w terminie nie d∏u˝szym ni˝ 7 dni od daty
dor´czenia wniosku prokuratora. Na posta-
nowienie sàdu przys∏uguje za˝alenie.”;

59) w art. 181 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób sporzàdzania, prze-
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chowywania i udost´pniania protoko∏ów
przes∏uchaƒ oskar˝onych, Êwiadków, bie-
g∏ych i kuratorów, a tak˝e innych dokumen-
tów lub przedmiotów, na które rozciàga si´
obowiàzek zachowania tajemnicy paƒstwo-
wej, s∏u˝bowej albo zwiàzanej z wykonywa-
niem zawodu lub funkcji, jak równie˝ do-
puszczalny sposób powo∏ywania si´ na ta-
kie przes∏uchania, dokumenty i przedmioty
w orzeczeniach i pismach procesowych,
majàc na uwadze koniecznoÊç zapewnienia
w∏aÊciwej ochrony tajemnicy przed nie-
uprawnionym ujawnieniem.”;

60) w art. 183 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Âwiadek mo˝e uchyliç si´ od odpowiedzi na
pytanie, je˝eli udzielenie odpowiedzi mo-
g∏oby naraziç jego lub osob´ dla niego naj-
bli˝szà na odpowiedzialnoÊç za przest´p-
stwo lub przest´pstwo skarbowe.”;

61) art. 184 otrzymuje brzmienie:

„Art. 184. § 1. Je˝eli zachodzi uzasadniona oba-
wa niebezpieczeƒstwa dla ˝ycia,
zdrowia, wolnoÊci albo mienia
w znacznych rozmiarach Êwiadka
lub osoby dla niego najbli˝szej,
sàd, a w post´powaniu przygoto-
wawczym prokurator, mo˝e wydaç
postanowienie o zachowaniu w ta-
jemnicy okolicznoÊci umo˝liwiajà-
cych ujawnienie to˝samoÊci
Êwiadka, w tym danych osobo-
wych, je˝eli nie majà one znacze-
nia dla rozstrzygni´cia w sprawie.
Post´powanie w tym zakresie to-
czy si´ bez udzia∏u stron i obj´te
jest tajemnicà paƒstwowà. W po-
stanowieniu pomija si´ okoliczno-
Êci, o których mowa w zdaniu
pierwszym.

§ 2. W razie wydania postanowienia
okreÊlonego w § 1 okolicznoÊci,
o których mowa w tym przepisie,
pozostajà wy∏àcznie do wiadomo-
Êci sàdu i prokuratora, a gdy za-
chodzi koniecznoÊç — równie˝
funkcjonariusza Policji prowadzà-
cego post´powanie. Protokó∏ prze-
s∏uchania Êwiadka wolno udost´p-
niaç oskar˝onemu lub obroƒcy tyl-
ko w sposób uniemo˝liwiajàcy
ujawnienie okolicznoÊci, o których
mowa w § 1.

§ 3. Âwiadka przes∏uchuje prokurator,
a tak˝e sàd, który mo˝e zleciç wy-
konanie tej czynnoÊci s´dziemu
wyznaczonemu ze swojego sk∏adu
— w miejscu i w sposób uniemo˝-
liwiajàcy ujawnienie okolicznoÊci,
o których mowa w § 1. W przes∏u-
chaniu Êwiadka przez sàd lub s´-
dziego wyznaczonego majà prawo

wziàç udzia∏ prokurator, oskar˝ony
i jego obroƒca. Przepis art. 396 § 3
zdanie drugie stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 4. W razie przes∏uchania Êwiadka
przy u˝yciu urzàdzeƒ technicznych
umo˝liwiajàcych przeprowadzenie
tej czynnoÊci na odleg∏oÊç, w pro-
tokole czynnoÊci z udzia∏em spe-
cjalistów nale˝y wskazaç ich imio-
na, nazwiska, specjalnoÊci i rodzaj
wykonywanej czynnoÊci. Przepisu
art. 205 § 3 nie stosuje si´.

§ 5. Na postanowienie w sprawie za-
chowania w tajemnicy okoliczno-
Êci, o których mowa w § 1, Êwiadko-
wi i oskar˝onemu, a w post´powa-
niu przed sàdem tak˝e prokuratoro-
wi, przys∏uguje w terminie 3 dni za-
˝alenie. Za˝alenie na postanowie-
nie prokuratora rozpoznaje sàd
w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy.
Post´powanie dotyczàce za˝alenia
toczy si´ bez udzia∏u stron i obj´te
jest tajemnicà paƒstwowà. 

§ 6. W razie uwzgl´dnienia za˝alenia
protokó∏ przes∏uchania Êwiadka
podlega zniszczeniu; o zniszczeniu
protoko∏u nale˝y uczyniç wzmian-
k´ w aktach sprawy.

§ 7. Âwiadek mo˝e, do czasu zamkni´-
cia przewodu sàdowego przed sà-
dem pierwszej instancji, wystàpiç
z wnioskiem o uchylenie postano-
wienia, o którym mowa w § 1. Na
postanowienie w przedmiocie
wniosku s∏u˝y za˝alenie. Przepis
§ 5 stosuje si´ odpowiednio. W ra-
zie uwzgl´dnienia wniosku proto-
kó∏ przes∏uchania Êwiadka podlega
ujawnieniu w ca∏oÊci.

§ 8. Je˝eli oka˝e si´, ˝e w czasie wyda-
nia postanowienia, o którym mo-
wa w § 1, nie istnia∏a uzasadniona
obawa niebezpieczeƒstwa dla ˝y-
cia, zdrowia, wolnoÊci albo mienia
w znacznych rozmiarach Êwiadka
lub osoby dla niego najbli˝szej al-
bo ˝e Êwiadek z∏o˝y∏ Êwiadomie
fa∏szywe zeznania lub nastàpi∏o je-
go ujawnienie, prokurator w po-
st´powaniu przygotowawczym,
a w post´powaniu sàdowym sàd,
na wniosek prokuratora, mo˝e
uchyliç to postanowienie. Przepis
§ 5 stosuje si´ odpowiednio. Pro-
tokó∏ przes∏uchania Êwiadka pod-
lega ujawnieniu w ca∏oÊci.

§ 9. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób
i warunki sk∏adania wniosku o wy-
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danie postanowienia, o którym
mowa w § 1, przes∏uchania Êwiad-
ka, co do którego wydano to posta-
nowienie, oraz sporzàdzania, prze-
chowywania i udost´pniania pro-
toko∏ów przes∏uchania tego Êwiad-
ka, a tak˝e dopuszczalny sposób
powo∏ywania si´ na jego zeznania
w orzeczeniach i pismach proceso-
wych, majàc na uwadze zapewnie-
nie w∏aÊciwej ochrony tajemnicy
okolicznoÊci umo˝liwiajàcych
ujawnienie to˝samoÊci Êwiadka
przed nieuprawnionym ujawnie-
niem.”;

62) po art. 185 dodaje si´ art. 185a w brzmieniu:

„Art. 185a. § 1. W sprawach o przest´pstwa okre-
Êlone w rozdziale XXV Kodeksu
karnego pokrzywdzonego, który
w chwili czynu nie ukoƒczy∏ 15 lat,
powinno si´ przes∏uchiwaç
w charakterze Êwiadka tylko raz,
chyba ˝e wyjdà na jaw istotne
okolicznoÊci, których wyjaÊnienie
wymaga ponownego przes∏ucha-
nia, lub za˝àda tego oskar˝ony,
który nie mia∏ obroƒcy w czasie
pierwszego przes∏uchania po-
krzywdzonego.

§ 2. Przes∏uchanie przeprowadza sàd
na posiedzeniu z udzia∏em bieg∏e-
go psychologa. Prokurator,
obroƒca oraz pe∏nomocnik po-
krzywdzonego majà prawo wziàç
udzia∏ w przes∏uchaniu. Osoba
wymieniona w art. 51 § 2 ma pra-
wo równie˝ byç obecna przy prze-
s∏uchaniu, je˝eli nie ogranicza to
swobody wypowiedzi przes∏uchi-
wanego.

§ 3. Protokó∏ przes∏uchania odczytuje
si´ na rozprawie g∏ównej; je˝eli
zosta∏ sporzàdzony zapis dêwi´-
kowy przes∏uchania, nale˝y go
odtworzyç.”;

63) w art. 186 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Osoba uprawniona do odmowy z∏o˝enia ze-
znaƒ albo zwolniona na podstawie art. 185
mo˝e oÊwiadczyç, ̋ e chce z tego prawa sko-
rzystaç, nie póêniej jednak ni˝ przed rozpo-
cz´ciem pierwszego zeznania w post´powa-
niu sàdowym; poprzednio z∏o˝one zeznanie
tej osoby nie mo˝e wówczas s∏u˝yç za do-
wód ani byç odtworzone.”;

64) po art. 192 dodaje si´ art. 192a w brzmieniu:

„Art. 192a. § 1. W celu ograniczenia kr´gu osób
podejrzanych lub ustalenia war-
toÊci dowodowej ujawnionych
Êladów mo˝na pobraç odciski

daktyloskopijne, w∏osy, Êlin´,
próby pisma, zapach, wykonaç
fotografi´ osoby lub dokonaç
utrwalenia g∏osu. Po wykorzysta-
niu w sprawie, w której dokonano
pobrania lub utrwalenia, pobrany
lub utrwalony materia∏ zb´dny
dla post´powania nale˝y nie-
zw∏ocznie usunàç z akt sprawy
i zniszczyç.

§ 2. W wypadkach, o których mowa
w § 1, za zgodà osoby badanej
bieg∏y mo˝e równie˝ zastosowaç
Êrodki techniczne majàce na celu
kontrol´ nieÊwiadomych reakcji
organizmu tej osoby.”;

65) w art. 198 w § 1 po wyrazach „akta sprawy” do-
daje si´ wyrazy „w zakresie niezb´dnym do wy-
dania opinii”;

66) po art. 199 dodaje si´ art. 199a w brzmieniu:

„Art. 199a. Stosowanie w czasie badania przez
bieg∏ego Êrodków technicznych majà-
cych na celu kontrol´ nieÊwiadomych
reakcji organizmu badanej osoby
mo˝liwe jest wy∏àcznie za jej zgodà.
Przepisu art. 199 nie stosuje si´.”;

67) w art. 203 dodaje si´ § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w po-
rozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz za-
k∏adów psychiatrycznych i zak∏adów lecze-
nia odwykowego przeznaczonych do wyko-
nywania obserwacji, w tym do wykonywa-
nia obserwacji osób pozbawionych wolno-
Êci, oraz sposób finansowania obserwacji,
a tak˝e warunki zabezpieczenia zak∏adów
dla osób pozbawionych wolnoÊci, majàc na
uwadze potrzeb´ zapewnienia sprawnego
toku post´powania.”;

68) w art. 205 w § 1 po wyrazach „dokonanie ogl´-
dzin,” dodaje si´ wyrazy „przes∏uchania przy u˝y-
ciu urzàdzeƒ technicznych umo˝liwiajàcych prze-
prowadzenie tej czynnoÊci na odleg∏oÊç,”;

69) w art. 213:

a) w § 1 po wyrazach „êród∏a dochodu” dodaje
si´ wyrazy „oraz dane o jego karalnoÊci”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Je˝eli podejrzany by∏ ju˝ prawomocnie
skazany, dla ustalenia, czy przest´pstwo
zosta∏o pope∏nione w warunkach art. 64
Kodeksu karnego lub przest´pstwo skar-
bowe — w warunkach art. 37 § 1 pkt 4 Ko-
deksu karnego skarbowego, do∏àcza si´
do akt post´powania odpis lub wyciàg
wyroku oraz dane dotyczàce odbycia ka-
ry; dokumenty te do∏àcza si´ tak˝e
w sprawach o zbrodnie.”;
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70) art. 214 otrzymuje brzmienie:

„Art. 214. § 1. W razie potrzeby, a w szczególnoÊci
gdy niezb´dne jest ustalenie da-
nych co do w∏aÊciwoÊci i warunków
osobistych oraz dotychczasowego
sposobu ˝ycia oskar˝onego, sàd,
a w post´powaniu przygotowaw-
czym prokurator, zarzàdza w sto-
sunku do oskar˝onego przeprowa-
dzenie wywiadu Êrodowiskowego
przez kuratora sàdowego lub inny
podmiot uprawniony na podstawie
odr´bnych przepisów, a w szczegól-
nie uzasadnionych wypadkach
przez Policj´.

§ 2. Przeprowadzenie wywiadu Êrodo-
wiskowego jest obowiàzkowe:

1) w sprawach o zbrodnie, 

2) w stosunku do oskar˝onego,
który w chwili czynu nie ukoƒ-
czy∏ 21 roku ˝ycia, je˝eli zarzu-
cono mu pope∏nienie umyÊlne-
go wyst´pku przeciwko ˝yciu.

§ 3. Wywiadu Êrodowiskowego mo˝na
nie przeprowadzaç w stosunku do
oskar˝onego, który nie ma w kraju
sta∏ego miejsca zamieszkania.

§ 4. Wynik wywiadu Êrodowiskowego
powinien w szczególnoÊci zawie-
raç:

1) imi´ i nazwisko osoby przepro-
wadzajàcej wywiad,

2) imi´ i nazwisko oskar˝onego,

3) zwi´z∏y opis dotychczasowego
˝ycia oskar˝onego oraz dok∏ad-
ne informacje o Êrodowisku
oskar˝onego, w tym rodzin-
nym, szkolnym lub zawodo-
wym, a nadto informacje o jego
stanie majàtkowym i êród∏ach
dochodów,

4) informacje dotyczàce stanu
zdrowia oskar˝onego, a tak˝e
o nadu˝ywaniu przez niego al-
koholu, Êrodków odurzajàcych,
Êrodków zast´pczych lub sub-
stancji psychotropowych,

5) w∏asne spostrze˝enia i konklu-
zje osoby przeprowadzajàcej
wywiad, zw∏aszcza dotyczàce
w∏aÊciwoÊci i warunków osobi-
stych oraz dotychczasowego
sposobu ˝ycia oskar˝onego.

§ 5. Dane o osobach, które dostarczy∏y
informacji w ramach wywiadu Êro-
dowiskowego, osoba przeprowa-
dzajàca wywiad ujawnia jedynie
na ˝àdanie sàdu, a w post´powa-

niu przygotowawczym — prokura-
tora.

§ 6. Osoby, które dostarczy∏y informa-
cji w ramach wywiadu Êrodowi-
skowego, mogà byç w razie potrze-
by przes∏uchane w charakterze
Êwiadków.

§ 7. Policja jest obowiàzana udzieliç
osobie przeprowadzajàcej wywiad
pomocy przy wykonywaniu zadaƒ
zwiàzanych z wywiadem Êrodowi-
skowym w celu zapewnienia jej
bezpieczeƒstwa. 

§ 8. Do osoby powo∏anej do przepro-
wadzenia wywiadu Êrodowisko-
wego stosuje si´ odpowiednio
przepisy o wy∏àczeniu s´dziego.
Orzeka o tym sàd, a w post´powa-
niu przygotowawczym — prokura-
tor.

§ 9. Minister SprawiedliwoÊci, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw wewn´trznych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, regula-
min czynnoÊci w zakresie przepro-
wadzania wywiadu Êrodowisko-
wego oraz wzór kwestionariusza
tego wywiadu, majàc na uwadze
koniecznoÊç zapewnienia zebrania
wyczerpujàcych danych o osobie
oskar˝onego.”;

71) art. 217 otrzymuje brzmienie:

„Art. 217. § 1. Rzeczy mogàce stanowiç dowód
w sprawie lub podlegajàce zaj´ciu
w celu zabezpieczenia kar majàtko-
wych, Êrodków karnych o charak-
terze majàtkowym albo roszczeƒ
o naprawienie szkody nale˝y wy-
daç na ̋ àdanie sàdu lub prokurato-
ra, a w wypadkach niecierpiàcych
zw∏oki — tak˝e na ˝àdanie Policji
lub innego uprawnionego organu.

§ 2. Osob´ majàcà rzecz podlegajàcà
wydaniu wzywa si´ do wydania jej
dobrowolnie. 

§ 3. W razie zatrzymania rzeczy stosuje
si´ odpowiednio przepis art. 228.
Protoko∏u mo˝na nie sporzàdzaç,
je˝eli rzecz za∏àcza si´ do akt spra-
wy.

§ 4. Je˝eli wydania ̋ àda Policja albo in-
ny uprawniony organ dzia∏ajàcy
we w∏asnym zakresie, osoba, która
rzecz wyda, ma prawo niezw∏ocz-
nie z∏o˝yç wniosek o sporzàdzenie
i dor´czenie jej postanowienia sà-
du lub prokuratora o zatwierdzeniu
zatrzymania, o czym nale˝y jà po-
uczyç. Dor´czenie powinno nastà-
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piç w terminie 14 dni od zatrzyma-
nia rzeczy.

§ 5. W razie odmowy dobrowolnego
wydania rzeczy mo˝na przeprowa-
dziç jej odebranie. Przepisy art. 220
§ 3 i art. 229 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

72) w art. 218:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Urz´dy, instytucje i podmioty prowadzà-
ce dzia∏alnoÊç w dziedzinie poczty lub
dzia∏alnoÊç telekomunikacyjnà, urz´dy
celne oraz instytucje i przedsi´biorstwa
transportowe obowiàzane sà wydaç sà-
dowi lub prokuratorowi, na ˝àdanie za-
warte w postanowieniu, korespondencj´
i przesy∏ki oraz wykaz po∏àczeƒ telekomu-
nikacyjnych, z uwzgl´dnieniem czasu ich
dokonania i innych informacji zwiàza-
nych z po∏àczeniem, niestanowiàcych
treÊci rozmowy telefonicznej, je˝eli majà
znaczenie dla toczàcego si´ post´powa-
nia. Tylko sàd lub prokurator majà prawo
je otwieraç lub zarzàdziç ich otwarcie.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1,
dor´cza si´ adresatom korespondencji
oraz abonentowi telefonu, którego wykaz
po∏àczeƒ zosta∏ wydany. Dor´czenie po-
stanowienia mo˝e byç odroczone na czas
oznaczony, niezb´dny ze wzgl´du na do-
bro sprawy.”;

73) w art. 220 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W wypadkach nie cierpiàcych zw∏oki, je˝eli
postanowienie sàdu lub prokuratora nie mo-
g∏o zostaç wydane, organ dokonujàcy prze-
szukania okazuje nakaz kierownika swojej
jednostki lub legitymacj´ s∏u˝bowà, a na-
st´pnie zwraca si´ niezw∏ocznie do sàdu lub
prokuratora o zatwierdzenie przeszukania.
Postanowienie sàdu lub prokuratora
w przedmiocie zatwierdzenia nale˝y dor´-
czyç osobie, u której dokonano przeszukania,
w terminie 7 dni od daty czynnoÊci na zg∏o-
szone do protoko∏u ˝àdanie tej osoby. O pra-
wie zg∏oszenia ˝àdania nale˝y jà pouczyç.”;

74) w art. 225 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Wydanà, odebranà lub znalezionà w toku
przeszukania dokumentacj´ psychiatrycznà
organ przeprowadzajàcy czynnoÊç przeka-
zuje, z zachowaniem rygorów okreÊlonych
w § 1, sàdowi lub prokuratorowi.”;

75) w art. 226 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu: 

„Jednak˝e w post´powaniu przygotowawczym
o wykorzystaniu, jako dowodów, dokumentów
zawierajàcych tajemnic´ lekarskà decyduje pro-
kurator.”;

76) w art. 229 po wyrazach „u której czynnoÊç prze-
prowadzono, ˝e” dodaje si´ wyrazy „na jej wnio-
sek”;

77) w art. 230 w § 1 na koƒcu kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ wyrazy „chyba ˝e nastà-
pi∏o dobrowolne wydanie, a osoba ta nie z∏o˝y∏a
wniosku, o którym mowa w art. 217 § 4.”;

78) po art. 232 dodaje si´ art. 232a w brzmieniu:

„Art. 232a. § 1. Przedmioty i substancje stwarza-
jàce niebezpieczeƒstwo dla ˝ycia
lub zdrowia, a w szczególnoÊci
broƒ, amunicj´, materia∏y wybu-
chowe lub ∏atwopalne, materia∏y
radioaktywne, substancje trujàce,
duszàce lub parzàce, Êrodki odu-
rzajàce, substancje psychotropo-
we lub prekursory, przechowuje
si´ w miejscu i w sposób zapew-
niajàcy ich nale˝yte zabezpiecze-
nie.

§ 2. Je˝eli przechowywanie przed-
miotów lub substancji, o których
mowa w § 1, by∏oby po∏àczone
z niewspó∏miernymi kosztami lub
stanowi∏o êród∏o zagro˝enia dla
bezpieczeƒstwa powszechnego,
sàd w∏aÊciwy do rozpoznania
sprawy na wniosek prokuratora
mo˝e zarzàdziç ich zniszczenie
w ca∏oÊci lub w cz´Êci.

§ 3. W razie potrzeby przed wyda-
niem postanowienia zasi´ga si´
opinii bieg∏ego.

§ 4. Minister SprawiedliwoÊci, w po-
rozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej oraz ministrem w∏a-
Êciwym do spraw wewn´trznych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady i miejsce
przechowywania przedmiotów
i substancji, o których mowa
w § 1, oraz warunki i sposób ich
zniszczenia, majàc na uwadze po-
trzeb´ zapewnienia sprawnoÊci
post´powania i jego koszty.”;

79) po art. 236 dodaje si´ art. 236a w brzmieniu:

„Art. 236a. Przepisy dzia∏u niniejszego stosuje si´
odpowiednio do dysponenta i u˝yt-
kownika systemu informatycznego
w zakresie danych przechowywanych
w tym systemie lub na noÊniku znaj-
dujàcym si´ w jego dyspozycji lub
u˝ytkowaniu, w tym korespondencji
przes∏anej pocztà elektronicznà.”;

80) w art. 237:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W wypadkach niecierpiàcych zw∏oki kon-
trol´ i utrwalanie rozmów telefonicznych
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mo˝e zarzàdziç prokurator, który obowià-
zany jest zwróciç si´ w terminie 3 dni do
sàdu z wnioskiem o zatwierdzenie posta-
nowienia. Sàd wydaje postanowienie
w przedmiocie wniosku w terminie 5 dni
na posiedzeniu bez udzia∏u stron.”,

b) w § 3:

— pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) rozboju, kradzie˝y rozbójniczej lub wy-
muszenia rozbójniczego,”,

— pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12) fa∏szowania oraz obrotu fa∏szywymi
pieni´dzmi, Êrodkami lub instrumen-
tami p∏atniczymi albo zbywalnymi do-
kumentami uprawniajàcymi do otrzy-
mania sumy pieni´˝nej, towaru, ∏a-
dunku albo wygranej rzeczowej albo
zawierajàcymi obowiàzek wp∏aty ka-
pita∏u, odsetek, udzia∏u w zyskach lub
stwierdzenie uczestnictwa w spó∏ce,”,

— pkt 13 otrzymuje brzmienie:

„13) wytwarzania, przetwarzania, obrotu
i przemytu Êrodków odurzajàcych,
prekursorów, Êrodków zast´pczych
lub substancji psychotropowych,”,

— w pkt 16 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem oraz dodaje si´ pkt 17 i 18 w brzmie-
niu:

„17) ∏apownictwa i p∏atnej protekcji,

18) str´czycielstwa, kuplerstwa i sutener-
stwa.”;

81) art. 240 otrzymuje brzmienie:

„Art. 240. Na postanowienie dotyczàce kontroli
i utrwalania rozmów telefonicznych
przys∏uguje za˝alenie. Osoba, której
dotyczy postanowienie, mo˝e w za˝a-
leniu domagaç si´ zbadania zasadno-
Êci oraz legalnoÊci kontroli i utrwalania
rozmów telefonicznych. Za˝alenie na
postanowienie prokuratora rozpoznaje
sàd.”;

82) w art. 241 wyrazy „treÊci przekazów informacji in-
nych ni˝ rozmowy telefoniczne” zast´puje si´ wy-
razami „treÊci innych rozmów lub przekazów in-
formacji, w tym korespondencji przesy∏anej pocz-
tà elektronicznà”;

83) art. 242 otrzymuje brzmienie:

„Art. 242. Minister SprawiedliwoÊci, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw ∏àcznoÊci, Ministrem Obrony
Narodowej oraz ministrem w∏aÊciwym
do spraw wewn´trznych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób tech-
nicznego przygotowania sieci s∏u˝à-
cych do przekazywania informacji, do
kontroli rozmów telefonicznych lub in-

nych przekazów informacji dokonywa-
nych z wykorzystaniem tych sieci oraz
sposób dokonywania, rejestracji, prze-
chowywania, odtwarzania i niszczenia
zapisów z kontrolowanych rozmów te-
lefonicznych oraz treÊci innych roz-
mów lub przekazów informacji, w tym
korespondencji przesy∏anej pocztà
elektronicznà, majàc na uwadze ko-
niecznoÊç w∏aÊciwego zabezpieczenia
dokonywanych zapisów przed ich utra-
tà, zniekszta∏ceniem lub nieuprawnio-
nym ujawnieniem.”;

84) w art. 246:

a) w § 1 wyrazy „zasadnoÊci i legalnoÊci zatrzy-
mania oraz prawid∏owoÊci jego wykonania”
zast´puje si´ wyrazami „zasadnoÊci, legalno-
Êci oraz prawid∏owoÊci jego zatrzymania”,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W wypadku stwierdzenia bezzasadnoÊci,
nielegalnoÊci lub nieprawid∏owoÊci za-
trzymania sàd zawiadamia o tym proku-
ratora i organ prze∏o˝ony nad organem,
który dokona∏ zatrzymania.”;

85) w art. 247:

a) w § 1 wyrazy „Sàd lub prokurator” zast´puje
si´ wyrazem „Prokurator”,

b) w § 2 skreÊla si´ przecinek oraz wyrazy „z tym
˝e na zatrzymanie zarzàdzone przez sàd za˝ale-
nie nie przys∏uguje”;

86) w art. 249:

a) w § 3 dodaje si´ zdanie trzecie w brzmieniu:

„O terminie przes∏uchania sàd zawiadamia
prokuratora.”,

b) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Prokurator i obroƒca majà prawo wziàç
udzia∏ w posiedzeniu sàdu dotyczàcym
przed∏u˝enia stosowania tymczasowego
aresztowania oraz rozpoznania za˝alenia
na zastosowanie lub przed∏u˝enie tego
Êrodka zapobiegawczego. Niestawiennic-
two obroƒcy lub prokuratora nale˝ycie
zawiadomionych o terminie nie tamuje
rozpoznania sprawy.”;

87) w art. 254:

a) w § 1 skreÊla si´ zdanie drugie,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wnio-
sku oskar˝onemu za˝alenie przys∏uguje
tylko wtedy, gdy wniosek zosta∏ z∏o˝ony
po up∏ywie co najmniej 3 miesi´cy od
dnia wydania postanowienia w przed-
miocie tymczasowego aresztowania do-
tyczàcego tego samego oskar˝onego.”,
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c) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Za˝alenie na postanowienie sàdu rozpo-
znaje ten sam sàd w sk∏adzie trzech s´-
dziów.”;

88) w art. 259 w § 4 po wyrazach „na wezwania lub”
dodaje si´ wyrazy „w inny bezprawny sposób
utrudnia post´powanie albo”;

89) w art. 261 w § 3 wyrazy „zak∏ad pracy” zast´puje
si´ wyrazem „pracodawc´”;

90) w art. 263 w § 7 wyrazy „3 miesiàce” zast´puje si´
wyrazami „6 miesi´cy”;

91) w art. 264 w § 3 wyrazy „do czasu prawomocne-
go zakoƒczenia post´powania w przedmiocie
Êrodka zabezpieczajàcego” zast´puje si´ wyraza-
mi „do czasu rozpocz´cia wykonywania Êrodka
zabezpieczajàcego”;

92) w art. 270 w § 2 wyrazy „Oskar˝ony i por´czyciel”
zast´puje si´ wyrazami „Oskar˝ony, por´czajàcy
i prokurator”;

93) w art. 271 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Od pracodawcy, u którego oskar˝ony jest
zatrudniony, od kierownictwa szko∏y lub
uczelni, których oskar˝ony jest uczniem lub
studentem, od zespo∏u, w którym oskar˝ony
pracuje lub uczy si´, albo od organizacji
spo∏ecznej, której oskar˝ony jest cz∏onkiem,
mo˝na, na ich wniosek, przyjàç por´czenie,
˝e oskar˝ony stawi si´ na ka˝de wezwanie
i nie b´dzie w sposób bezprawny utrudnia∏
post´powania; je˝eli oskar˝ony jest ˝o∏nie-
rzem, mo˝na przyjàç por´czenie od zespo∏u
˝o∏nierskiego, zg∏oszone za poÊrednictwem
w∏aÊciwego dowódcy.”;

94) w art. 272 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Przepis art. 275 § 2 stosuje si´ odpowiednio.”;

95) art. 274 otrzymuje brzmienie:

„Art. 274. Je˝eli mimo por´czenia oskar˝ony nie
stawi si´ na wezwanie lub w inny bez-
prawny sposób b´dzie utrudnia∏ post´-
powanie, organ stosujàcy Êrodek zapo-
biegawczy zawiadomi o tym udzielajà-
cego por´czenia, a ponadto mo˝e za-
wiadomiç bezpoÊredniego prze∏o˝one-
go osoby, która z∏o˝y∏a por´czenie, i or-
ganizacj´ spo∏ecznà, do której nale˝y,
a tak˝e statutowy organ nadrz´dny nad
por´czajàcà organizacjà spo∏ecznà, je-
˝eli zostanie stwierdzone zaniedbanie
obowiàzków wynikajàcych z por´cze-
nia. Przed zawiadomieniem nale˝y
osob´, która z∏o˝y∏a por´czenie, we-
zwaç w celu z∏o˝enia wyjaÊnieƒ.”;

96) w art. 278 po wyrazie „oskar˝onego” dodaje si´
wyrazy „lub osoby podejrzanej”;

97) w art. 281 wyrazy „sàd wojewódzki” zast´puje si´
wyrazami „sàd okr´gowy”;

98) w art. 282 w § 2 wyrazy „sàd wojewódzki” zast´-
puje si´ wyrazami „sàd okr´gowy”;

99) w art. 285:

a) w § 1 wyrazy „nieprzekraczajàcej najni˝szego
miesi´cznego wynagrodzenia” zast´puje si´
wyrazami „do 3 000 z∏otych”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W wypadkach okreÊlonych w § 1 mo˝na
ponadto zarzàdziç zatrzymanie i przymu-
sowe doprowadzenie Êwiadka. Zatrzyma-
nie i przymusowe doprowadzenie bieg∏e-
go, t∏umacza i specjalisty stosuje si´ tyl-
ko wyjàtkowo. W stosunku do ˝o∏nierza
stosuje si´ art. 247 § 3.”;

100) w art. 290 w § 2 po wyrazach „przys∏uguje za˝ale-
nie” dodaje si´ Êrednik i wyrazy „na zarzàdzenie
prokuratora, o którym mowa w art. 285 § 2, za˝a-
lenie przys∏uguje do sàdu rejonowego, w którego
okr´gu prowadzi si´ post´powanie”; 

101) w art. 291 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W razie pope∏nienia przest´pstwa, za które
mo˝na orzec grzywn´, przepadek, nawiàzk´
lub Êwiadczenie pieni´˝ne albo na∏o˝yç
obowiàzek naprawienia szkody lub zadoÊç-
uczynienia za doznanà krzywd´, mo˝e
z urz´du nastàpiç zabezpieczenie wykona-
nia orzeczenia na mieniu oskar˝onego.”;

102) w art. 292 w § 2 skreÊla si´ wyraz „przedmiotów”;

103) w art. 294 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zabezpieczenie upada, gdy nie zostanà pra-
womocnie orzeczone: grzywna, przepadek,
nawiàzka, Êwiadczenie pieni´˝ne lub nie zo-
stanie na∏o˝ony obowiàzek naprawienia
szkody lub zadoÊçuczynienia za doznanà
krzywd´ ani nie zostanà zasàdzone roszcze-
nia o naprawienie szkody, a powództwo o te
roszczenia nie zostanie wytoczone przed
up∏ywem 3 miesi´cy od daty uprawomoc-
nienia si´ orzeczenia.”;

104) w art. 295:

a) w § 1 skreÊla si´ zdanie drugie,

b) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Tymczasowe zaj´cie upada, je˝eli w ciàgu
7 dni od daty jego dokonania nie zostanie
wydane postanowienie o zabezpieczeniu
majàtkowym.”;

105) uchyla si´ art. 296;

106) w art. 297 w § 1:

a) w pkt 4 po wyrazach „w tym ustalenie” dodaje
si´ wyrazy „osób pokrzywdzonych i”,
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b) w pkt 5 po wyrazie „dowodów” dodaje si´ wy-
razy „dla sàdu”;

107) w art. 300 po wyrazach „do korzystania z pomo-
cy obroƒcy,” dodaje si´ wyrazy „do koƒcowego
zaznajomienia z materia∏ami post´powania,”;

108) tytu∏ rozdzia∏u 34 otrzymuje brzmienie:

„Wszcz´cie Êledztwa”;

109) w art. 303 skreÊla si´ wyrazy „lub dochodzenia”;

110) w art. 304 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Zawiadomienie o przest´pstwie, co do któ-
rego prowadzenie Êledztwa przez prokura-
tora jest obowiàzkowe, lub w∏asne dane
Êwiadczàce o pope∏nieniu takiego przest´p-
stwa Policja przekazuje wraz z zebranymi
materia∏ami niezw∏ocznie prokuratorowi.”;

111) po art. 304 dodaje si´ art. 304a w brzmieniu: 

„Art. 304a. Sporzàdza si´ wspólny protokó∏
z przyj´cia ustnego zawiadomienia
o przest´pstwie i przes∏uchania
w charakterze Êwiadka osoby zawia-
damiajàcej; w protokole tym mo˝na
równie˝ zamieÊciç wniosek o Êciga-
nie.”;

112) w art. 305:

a) w § 1 skreÊla si´ wyrazy „lub dochodzenia”,

b) uchyla si´ § 2,

c) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli postanowienie o wszcz´ciu Êledz-
twa wydaje Policja, niezw∏ocznie przesy-
∏a prokuratorowi jego odpis. Postanowie-
nie o odmowie wszcz´cia lub o umorze-
niu Êledztwa wydaje prokurator albo Po-
licja; postanowienie wydane przez Policj´
zatwierdza prokurator.”,

d) w § 4 skreÊla si´ wyrazy „lub dochodzenia”;

113) w art. 306:

a) w § 1 skreÊla si´ wyrazy „lub dochodzenia”,

b) w § 3 skreÊla si´ wyrazy „lub dochodzenia”;

114) w art. 307:

a) w § 1 skreÊla si´ wyrazy „lub dochodzenia”,

b) uchyla si´ § 4,

c) w § 5 skreÊla si´ wyrazy „lub dochodzenia”;

115) art. 308 otrzymuje brzmienie:

„Art. 308. § 1. W granicach koniecznych dla za-
bezpieczenia Êladów i dowodów
przest´pstwa przed ich utratà,
zniekszta∏ceniem lub zniszcze-
niem, prokurator albo Policja mo˝e
w ka˝dej sprawie, w wypadkach

niecierpiàcych zw∏oki, jeszcze
przed wydaniem postanowienia
o wszcz´ciu Êledztwa lub docho-
dzenia, przeprowadziç w niezb´d-
nym zakresie czynnoÊci proceso-
we, a zw∏aszcza dokonaç ogl´dzin,
w razie potrzeby z udzia∏em bieg∏e-
go, przeszukania lub czynnoÊci wy-
mienionych w art. 74 § 2 pkt 1
w stosunku do osoby podejrzanej,
a tak˝e przedsi´wziàç wobec niej
inne niezb´dne czynnoÊci, nie wy-
∏àczajàc pobrania krwi, w∏osów
i wydzielin organizmu. Po dokona-
niu tych czynnoÊci, w sprawach,
w których prowadzenie Êledztwa
przez prokuratora jest obowiàzko-
we, prowadzàcy post´powanie
przekazuje spraw´ niezw∏ocznie
prokuratorowi.

§ 2. W wypadkach niecierpiàcych zw∏o-
ki, w szczególnoÊci wtedy, gdy mo-
g∏oby to spowodowaç zatarcie Êla-
dów lub dowodów przest´pstwa,
mo˝na w toku czynnoÊci wymienio-
nych w § 1 przes∏uchaç osob´ po-
dejrzanà o pope∏nienie przest´p-
stwa w charakterze podejrzanego
przed wydaniem postanowienia
o przedstawieniu zarzutów, je˝eli
zachodzà warunki do sporzàdzenia
takiego postanowienia. Przes∏ucha-
nie rozpoczyna si´ od informacji
o treÊci zarzutu.

§ 3. W wypadku przewidzianym w § 2,
w sprawach, w których prowadze-
nie Êledztwa jest obowiàzkowe,
najpóêniej w ciàgu 5 dni od dnia
przes∏uchania wydaje si´ postano-
wienie o przedstawieniu zarzutów
albo, w razie braku warunków do
jego sporzàdzenia, umarza si´ po-
st´powanie w stosunku do osoby
przes∏uchanej.

§ 4. W sprawach, w których obowiàzko-
we jest prowadzenie Êledztwa przez
prokuratora, postanowienie prze-
widziane w § 3 wydaje prokurator.

§ 5. CzynnoÊci, o których mowa w § 1
i 2, mogà byç dokonywane tylko
w ciàgu 5 dni od dnia pierwszej
czynnoÊci.

§ 6. W wypadkach okreÊlonych w § 1 i 2
czas trwania Êledztwa lub docho-
dzenia liczy si´ od dnia pierwszej
czynnoÊci.”;

116) tytu∏ rozdzia∏u 35 otrzymuje brzmienie:

„Przebieg Êledztwa”;

117) art. 309 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 309. Âledztwo prowadzi si´ w sprawach:

1) o zbrodnie,

2) o wyst´pki — gdy osobà podejrzanà
jest s´dzia, prokurator, funkcjonariusz
Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa We-
wn´trznego lub Agencji Wywiadu,

3) o wyst´pki — gdy osobà podejrzanà
jest funkcjonariusz Stra˝y Granicznej,
˚andarmerii Wojskowej, finansowych
organów dochodzenia lub organów
nadrz´dnych nad finansowymi orga-
nami dochodzenia, w zakresie spraw
nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci tych orga-
nów lub o wyst´pki pope∏nione przez
tych funkcjonariuszy w zwiàzku z wy-
konywaniem czynnoÊci s∏u˝bowych,

4) o wyst´pki, w których nie prowadzi
si´ dochodzenia,

5) o wyst´pki, w których prowadzi si´
dochodzenie, je˝eli prokurator tak
postanowi ze wzgl´du na wag´ lub
zawi∏oÊç sprawy.”;

118) art. 310 otrzymuje brzmienie:

„Art. 310. § 1. Âledztwo powinno byç ukoƒczone
w ciàgu 3 miesi´cy. 

§ 2. W uzasadnionych wypadkach okres
Êledztwa mo˝e byç przed∏u˝ony na
dalszy czas oznaczony przez proku-
ratora nadzorujàcego Êledztwo lub
prokuratora nadrz´dnego nad pro-
kuratorem, który prowadzi Êledz-
two, nie d∏u˝szy jednak ni˝ rok.
W szczególnie uzasadnionych wy-
padkach w∏aÊciwy prokurator nad-
rz´dny nad prokuratorem nadzoru-
jàcym lub prowadzàcym Êledztwo
mo˝e przed∏u˝yç jego okres na dal-
szy czas oznaczony.”;

119) art. 311 otrzymuje brzmienie:

„Art. 311. § 1. Âledztwo prowadzi Policja, je˝eli
nie prowadzi go prokurator.

§ 2. Prokurator prowadzi Êledztwo w wy-
padkach okreÊlonych w art. 309
pkt 2 i 3 oraz w sprawach o prze-
st´pstwo okreÊlone w art. 148 Ko-
deksu karnego.

§ 3. Je˝eli prokurator wszczà∏ Êledztwo,
mo˝e powierzyç Policji jego prze-
prowadzenie w ca∏oÊci lub w okre-
Êlonym zakresie albo dokonanie
poszczególnych czynnoÊci Êledz-
twa; w wypadkach okreÊlonych
w art. 309 pkt 2 i 3 nie mo˝na po-
wierzyç Policji prowadzenia Êledz-
twa w ca∏oÊci.

§ 4. W sytuacji, o której mowa w § 3, Po-
licja mo˝e dokonaç innych czynno-
Êci, je˝eli wy∏oni si´ taka potrzeba.

§ 5. Prokurator mo˝e zastrzec do osobi-
stego wykonania jakàkolwiek czyn-
noÊç Êledztwa, a w szczególnoÊci
czynnoÊci wymagajàce postano-
wienia, zwiàzane z przedstawie-
niem zarzutów, zmianà postano-
wienia o przedstawieniu zarzutów
lub zamkni´ciem Êledztwa.”;

120) art. 312 otrzymuje brzmienie:

„Art. 312. Uprawnienia Policji przys∏ugujà tak˝e:

1) organom Stra˝y Granicznej oraz
Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trz-
nego, w zakresie ich w∏aÊciwoÊci,

2) innym organom przewidzianym
w przepisach szczególnych.”;

121) w art. 313:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli dane istniejàce w chwili wszcz´cia
Êledztwa lub zebrane w jego toku uza-
sadniajà dostatecznie podejrzenie, ˝e
czyn pope∏ni∏a okreÊlona osoba, sporzà-
dza si´ postanowienie o przedstawieniu
zarzutów, og∏asza je niezw∏ocznie podej-
rzanemu i przes∏uchuje si´ go, chyba ˝e
og∏oszenie postanowienia lub przes∏u-
chanie podejrzanego nie jest mo˝liwe
z powodu jego ukrywania si´ lub nie-
obecnoÊci w kraju.”,

b) w § 3 wyrazy „post´powania przygotowaw-
czego” zast´puje si´ wyrazem „Êledztwa”;

122) w art. 314 wyrazy „post´powania przygotowaw-
czego” zast´puje si´ wyrazem „Êledztwa”;

123) w art. 315 w § 1 skreÊla si´ wyrazy „lub dochodze-
nia”;

124) w art. 316 w § 1 skreÊla si´ wyrazy „lub dochodze-
nia”;

125) w art. 317 w § 1 i 2 skreÊla si´ wyrazy „lub docho-
dzenia”;

126) uchyla si´ art. 319 i 320;

127) tytu∏ rozdzia∏u 36 otrzymuje brzmienie:

„Zamkni´cie Êledztwa”;

128) w art. 321:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli istniejà podstawy do zamkni´cia
Êledztwa, na wniosek podejrzanego lub
jego obroƒcy o koƒcowe zaznajomienie
z materia∏ami post´powania, prowadzàcy
post´powanie powiadamia podejrzanego
i obroƒc´ o terminie koƒcowego zaznajo-
mienia, pouczajàc ich o prawie uprzednie-
go przejrzenia akt w terminie odpowied-
nim do wagi lub zawi∏oÊci sprawy, okre-
Êlonym przez organ procesowy.”,
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b) w § 3 skreÊla si´ zdanie drugie,

c) w § 4 skreÊla si´ wyrazy „— poza wypadkami
okreÊlonymi w art. 79 —”,

d) w § 5 skreÊla si´ wyrazy „lub dochodzenia”,

e) w § 6 skreÊla si´ wyrazy „lub dochodzenia”,
a wyrazy „strony oraz ich pe∏nomocników
i obroƒców” zast´puje si´ wyrazami „podej-
rzanego oraz jego obroƒc´”;

129) w art. 322:

a) w § 1 wyrazy „post´powanie przygotowaw-
cze” zast´puje si´ wyrazem „Êledztwo”,

b) w § 2 wyraz „post´powania” zast´puje si´ wy-
razem „Êledztwa”;

130) w art. 323:

a) w § 1 wyraz „post´powania” zast´puje si´ wy-
razem „Êledztwa”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Po uprawomocnieniu si´ postanowienia
o umorzeniu Êledztwa prokurator, w ra-
zie istnienia podstaw okreÊlonych
w art. 99 § 1 i art. 100 Kodeksu karnego
lub w art. 43 § 1 i 2 oraz art. 47 § 3 Kodek-
su karnego skarbowego, wyst´puje do
sàdu z wnioskiem o orzeczenie przepad-
ku tytu∏em Êrodka zabezpieczajàcego.
Z takim wnioskiem prokurator mo˝e wy-
stàpiç równie˝ w wypadku umorzenia
post´powania wobec niewykrycia
sprawców przest´pstwa, o ile przepisy
przewidujà orzeczenie przepadku.”; 

131) w art. 324:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1 oraz
skreÊla si´ wyrazy „lub dochodzenia”,

b) dodaje si´ § 2 i 3 w brzmieniu:

„§ 2. Je˝eli sàd nie znajduje podstaw do
uwzgl´dnienia wniosku, o którym mowa
w § 1, przekazuje spraw´ prokuratorowi
do dalszego prowadzenia.

§ 3. Na postanowienie sàdu przys∏uguje za-
˝alenie.”;

132) w art. 325 wyraz „post´powania” zast´puje si´
wyrazem „Êledztwa”;

133) po rozdziale 36 dodaje si´ rozdzia∏ 36a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 36a

Dochodzenie

Art. 325a. Przepisy dotyczàce Êledztwa stosuje
si´ odpowiednio do dochodzenia, je-
˝eli przepisy niniejszego rozdzia∏u nie
stanowià inaczej.

Art. 325b. § 1. Dochodzenie prowadzi si´ w spra-
wach o przest´pstwa nale˝àce do
w∏aÊciwoÊci sàdu rejonowego:

1) zagro˝one karà nieprzekracza-
jàcà 5 lat pozbawienia wolno-
Êci, z tym ˝e w wypadku prze-
st´pstw przeciwko mieniu tyl-
ko wówczas, gdy wartoÊç
przedmiotu przest´pstwa albo
szkoda wyrzàdzona lub gro˝à-
ca nie przekracza 50 000 z∏o-
tych,

2) przewidziane w art. 159 i 262
§ 2 Kodeksu karnego,

3) przewidziane w art. 279 § 1,
art. 286 § 1 i 2 oraz w art. 289
§ 2 Kodeksu karnego, je˝eli
wartoÊç przedmiotu przest´p-
stwa albo szkoda wyrzàdzona
lub gro˝àca nie przekracza 
50 000 z∏otych.

§ 2. SpoÊród spraw o przest´pstwa
wymienione w § 1 pkt 1 nie pro-
wadzi si´ dochodzenia w spra-
wach o przest´pstwa okreÊlone
w Kodeksie karnym w art. 155,
156 § 2, art. 157a § 1, art. 164 § 2,
art. 165 § 2, art. 168, 174 § 2,
art. 175, 181—184, 186, 187, 197
§ 2, art. 201, 228 § 2, art. 229 § 2,
art. 230, 231 § 1 i 3, art. 233 § 1 i 4,
art. 234, 235, 240 § 1, art. 258 § 1,
art. 265 § 1 i 3, art. 266 § 2, art. 271
§ 1 i 2 oraz w rozdziale XXXVI
i XXXVII.

Art. 325c. Dochodzenia nie prowadzi si´:

1) w stosunku do oskar˝onego pozba-
wionego wolnoÊci w tej lub innej
sprawie, chyba ˝e zastosowano za-
trzymanie lub tymczasowe areszto-
wanie wobec sprawcy uj´tego na
goràcym uczynku lub bezpoÊrednio
potem; przepisu art. 259 § 3 nie sto-
suje si´,

2) je˝eli zachodzà okolicznoÊci wymie-
nione w art. 79 § 1.

Art. 325d. Minister SprawiedliwoÊci, w porozu-
mieniu z w∏aÊciwymi ministrami, okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, organy
uprawnione obok Policji do prowadze-
nia dochodzeƒ oraz organy uprawnio-
ne do wnoszenia i popierania oskar˝e-
nia przed sàdem pierwszej instancji
w sprawach podlegajàcych rozpozna-
niu w post´powaniu uproszczonym,
jak równie˝ zakres spraw zleconych
tym organom, majàc na uwadze okre-
Êlony przez ustaw´ zakres kompetencji
tych organów.

Art. 325e. § 1. Postanowienia o wszcz´ciu do-
chodzenia, odmowie wszcz´cia
dochodzenia, umorzeniu docho-
dzenia i wpisaniu sprawy do reje-
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stru przest´pstw, umorzeniu do-
chodzenia oraz o jego zawieszeniu
wydaje prowadzàcy post´powa-
nie. Mogà one zostaç zamieszczo-
ne w protokole, o którym mowa
w art. 304a, i nie wymagajà uza-
sadnienia.

§ 2. Postanowienia, o których mowa
w § 1, z wyjàtkiem postanowienia
o wszcz´ciu dochodzenia, zatwier-
dza prokurator. Prokurator stosuje
art. 323 § 1.

§ 3. Nie jest wymagane powiadomie-
nie prokuratora o wszcz´ciu do-
chodzenia.

Art. 325f. § 1. Je˝eli dane uzyskane w toku czyn-
noÊci, o których mowa w art. 307
§ 1 lub art. 308 § 1, lub prowadzo-
nego przez okres co najmniej 5 dni
dochodzenia, nie stwarzajà dosta-
tecznych podstaw do wykrycia
sprawcy w drodze dalszych czyn-
noÊci procesowych, mo˝na wydaç
postanowienie o umorzeniu do-
chodzenia i wpisaniu sprawy do
rejestru przest´pstw.

§ 2. Po wydaniu postanowienia, o któ-
rym mowa w § 1, Policja, na pod-
stawie odr´bnych przepisów, pro-
wadzi czynnoÊci w celu wykrycia
sprawcy i uzyskania dowodów.

§ 3. Je˝eli zostanà ujawnione dane po-
zwalajàce na wykrycie sprawcy,
Policja wydaje postanowienie
o podj´ciu na nowo dochodzenia.
Przepis art. 305 § 4 stosuje si´ od-
powiednio; przepisów art. 305 § 3
zdanie pierwsze oraz art. 327 § 1
nie stosuje si´. 

§ 4. Na postanowienie, o którym mo-
wa w § 1, przys∏uguje za˝alenie na
zasadach ogólnych.

Art. 325g. § 1. Nie jest wymagane sporzàdzenie
postanowienia o przedstawieniu
zarzutów oraz wydanie postano-
wienia o zamkni´ciu dochodzenia,
chyba ˝e podejrzany jest zatrzy-
many lub tymczasowo aresztowa-
ny.

§ 2. Przes∏uchanie osoby podejrzanej
zaczyna si´ od powiadomienia jej
o treÊci zarzutu wpisanego do pro-
toko∏u przes∏uchania. Osob´ t´ od
chwili rozpocz´cia przes∏uchania
uwa˝a si´ za podejrzanego.

§ 3. Podejrzanemu nale˝y umo˝liwiç
przygotowanie si´ do obrony,
a zw∏aszcza ustanowienie lub wy-
znaczenie obroƒcy.

Art. 325h. Dochodzenie mo˝na ograniczyç do
ustalenia, czy zachodzà wystarczajàce
podstawy do wniesienia aktu oskar˝e-
nia lub innego zakoƒczenia post´po-
wania. Nale˝y jednak dokonaç czynno-
Êci przewidzianych w art. 313, 314 oraz
w art. 321, przes∏uchaç podejrzanego
i pokrzywdzonego oraz przeprowadziç
i utrwaliç w protoko∏ach czynnoÊci,
których nie b´dzie mo˝na powtórzyç.
Utrwalenie innych czynnoÊci dowodo-
wych nast´puje w formie protoko∏u
ograniczonego do zapisu najbardziej
istotnych oÊwiadczeƒ osób bioràcych
udzia∏ w czynnoÊci; przepisu art. 148
§ 2 zdanie pierwsze nie stosuje si´.

Art. 325i. § 1. Dochodzenie powinno byç ukoƒczo-
ne w ciàgu 2 miesi´cy. Prokurator
mo˝e przed∏u˝yç ten okres do 3 mie-
si´cy. W razie niezakoƒczenia do-
chodzenia we wskazanym terminie
dalsze post´powanie przygotowaw-
cze prowadzi si´ w formie Êledztwa. 

§ 2. Organ prowadzàcy dochodzenie
ma uprawnienia prokuratora,
o których mowa w art. 23a.

§ 3. Uprawnienia prokuratora okreÊlo-
ne w art. 335 § 1, art. 336 i 387 § 2
przys∏ugujà tak˝e organom, o któ-
rych mowa w art. 325d.”;

134) w art. 326 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Prokurator sprawuje nadzór nad post´po-
waniem przygotowawczym w zakresie,
w jakim go sam nie prowadzi; prokurator
mo˝e tak˝e objàç nadzorem post´powanie,
o którym mowa w art. 307.”;

135) w art. 327 w § 2 po wyrazach „w poprzednim po-
st´powaniu” dodaje si´ wyrazy „albo gdy zacho-
dzi okolicznoÊç okreÊlona w art. 11 § 3”;

136) art. 331 otrzymuje brzmienie:

„Art. 331. § 1. W ciàgu 14 dni od daty zamkni´cia
Êledztwa albo od otrzymania aktu
oskar˝enia sporzàdzonego przez
Policj´ w dochodzeniu, prokurator
sporzàdza akt oskar˝enia lub za-
twierdza akt oskar˝enia sporzàdzo-
ny przez Policj´ w dochodzeniu
i wnosi go do sàdu albo wydaje
postanowienie o umorzeniu, o za-
wieszeniu albo o uzupe∏nieniu
Êledztwa lub dochodzenia.

§ 2. Organ, o którym mowa w art. 325d,
mo˝e wnieÊç akt oskar˝enia bezpo-
Êrednio do sàdu, chyba ̋ e prokura-
tor postanowi inaczej.

§ 3. Je˝eli podejrzany jest tymczasowo
aresztowany, termin wymieniony
w § 1 wynosi 7 dni.
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§ 4. W sprawie, w której wobec podej-
rzanego stosowane jest tymczaso-
we aresztowanie, akt oskar˝enia
nale˝y wnieÊç nie póêniej ni˝
14 dni przed up∏ywem dotychczas
okreÊlonego terminu stosowania
tego Êrodka.”;

137) w art. 332 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Akt oskar˝enia sporzàdzony przez Policj´
lub organ, o którym mowa w art. 325d, mo-
˝e nie zawieraç uzasadnienia.”; 

138) w art. 334 w § 2 po wyrazach „do sàdu” dodaje
si´ wyrazy „oraz o treÊci przepisów art. 335
i 387”;

139) art. 335 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 335. § 1. Prokurator mo˝e umieÊciç w akcie
oskar˝enia wniosek o wydanie wy-
roku skazujàcego i orzeczenie
uzgodnionych z oskar˝onym kary
lub Êrodka karnego za wyst´pek
zagro˝ony karà nieprzekraczajàcà
10 lat pozbawienia wolnoÊci bez
przeprowadzenia rozprawy, je˝eli
okolicznoÊci pope∏nienia przest´p-
stwa nie budzà wàtpliwoÊci, a po-
stawa oskar˝onego wskazuje, ˝e
cele post´powania zostanà osià-
gni´te.

§ 2. Je˝eli zachodzà warunki do wystà-
pienia z wnioskiem, o którym mo-
wa w § 1, a w Êwietle zebranych
dowodów wyjaÊnienia podejrza-
nego nie budzà wàtpliwoÊci, dal-
szych czynnoÊci dowodowych
w post´powaniu przygotowaw-
czym mo˝na nie przeprowadzaç;
przeprowadza si´ jednak czynno-
Êci, co do których zachodzi niebez-
pieczeƒstwo, ˝e nie b´dzie mo˝na
ich przeprowadziç na rozprawie.

§ 3. Uzasadnienie aktu oskar˝enia
mo˝na ograniczyç do wskazania
okolicznoÊci, o których mowa
w § 1.”;

140) w art. 336 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Do wniosku do∏àcza si´, do wiadomoÊci sà-
du, list´ ujawnionych osób pokrzywdzo-
nych z podaniem ich adresów. Przepis
art. 334 stosuje si´ odpowiednio.”;

141) w art. 337 w § 1 wyrazy „332 i 333” zast´puje si´
wyrazami „332, 333 lub 335”;

142) w art. 338 w § 1 dodaje si´ zdanie drugie
w brzmieniu:

„Je˝eli akt oskar˝enia zawiera wniosek, o którym
mowa w art. 335 § 1, jego odpis dor´cza si´
ujawnionemu pokrzywdzonemu.”; 

143) w art. 339:

a) w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) akt oskar˝enia zawiera wniosek, o którym
mowa w art. 335.”,

b) w § 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wydania wyroku nakazowego.”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Strony, obroƒcy i pe∏nomocnicy mogà
wziàç udzia∏ w posiedzeniach wymienio-
nych w § 1 oraz w § 3 pkt 1, 2 i 6, z tym ˝e
udzia∏ prokuratora i obroƒcy w posiedze-
niu w przedmiocie orzeczenia Êrodka za-
bezpieczajàcego okreÊlonego w art. 94
albo 95 Kodeksu karnego jest obowiàz-
kowy.”;

144) w art. 340 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W razie istnienia podstaw okreÊlonych
w art. 99 § 1 Kodeksu karnego lub w art. 43
§ 1 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego sàd,
umarzajàc post´powanie lub rozpoznajàc
wniosek prokuratora wymieniony w art. 323
§ 3, orzeka przepadek.”;

145) w art. 341:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Prokurator, oskar˝ony i pokrzywdzony
majà prawo wziàç udzia∏ w posiedzeniu.
Udzia∏ ich jest obowiàzkowy, je˝eli pre-
zes sàdu lub sàd tak zarzàdzi.”,

b) w § 2 wyrazy „art. 333 § 1—3” zast´puje si´
wyrazami „art. 333 § 1—2”,

c) dodaje si´ § 5 w brzmieniu:

„§ 5. W przedmiocie warunkowego umorze-
nia post´powania sàd orzeka na posie-
dzeniu wyrokiem.”;

146) w art. 342:

a) w § 1 wyrazy „W postanowieniu o warunko-
wym umorzeniu” zast´puje si´ wyrazami
„W wyroku warunkowo umarzajàcym post´-
powanie”,

b) w § 2 wyrazy „W postanowieniu” zast´puje si´
wyrazami „W wyroku”,

c) w § 3 wyrazy „Postanowienie powinno” zast´-
puje si´ wyrazami „Wyrok powinien”,

d) § 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„§ 4. Zawarte w wyroku rozstrzygni´cie, o któ-
rym mowa w § 3, mo˝e byç zaskar˝one
za˝aleniem przez osoby wskazane
w art. 323 § 2.

§ 5. Wyrok dor´cza si´ tak˝e pokrzywdzone-
mu.”;

147) art. 343 otrzymuje brzmienie:
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„Art. 343. § 1. Uwzgl´dniajàc wniosek, o którym
mowa w art. 335, sàd mo˝e zasto-
sowaç nadzwyczajne z∏agodzenie
kary, warunkowo zawiesiç jej wy-
konanie albo orzec wy∏àcznie Êro-
dek karny wymieniony w art. 39
pkt 1—3, 5—8 Kodeksu karnego. 

§ 2. W wypadku okreÊlonym w § 1:

1) nadzwyczajne z∏agodzenie kary
mo˝e nastàpiç równie˝ w in-
nych wypadkach ni˝ przewi-
dziane w art. 60 § 1—4 Kodeksu
karnego,

2) warunkowe zawieszenie wyko-
nania kary mo˝e nastàpiç nieza-
le˝nie od przes∏anek okreÊlo-
nych w art. 69 § 1—3 Kodeksu
karnego, przy czym nie stosuje
si´ go do kary pozbawienia wol-
noÊci w wymiarze powy˝ej lat 5,
a okres próby nie mo˝e przekro-
czyç 10 lat,

3) ograniczenie skazania do orze-
czenia Êrodka karnego mo˝e na-
stàpiç, je˝eli przypisany oskar-
˝onemu wyst´pek jest zagro˝o-
ny karà nieprzekraczajàcà 5 lat
pozbawienia wolnoÊci.

§ 3. Je˝eli nie ma zastosowania art. 46
Kodeksu karnego, sàd mo˝e uzale˝-
niç uwzgl´dnienie wniosku od na-
prawienia szkody w ca∏oÊci albo
w cz´Êci lub od zadoÊçuczynienia za
doznanà krzywd´. Przepis art. 341
§ 3 stosuje si´ odpowiednio. 

§ 4. Post´powania dowodowego nie
prowadzi si´. Przepis art. 394 sto-
suje si´ jednak odpowiednio. 

§ 5. Prokurator, oskar˝ony i pokrzywdzo-
ny majà prawo wziàç udzia∏ w posie-
dzeniu. Pokrzywdzony mo˝e najpóê-
niej na tym posiedzeniu z∏o˝yç
oÊwiadczenie, o którym mowa
w art. 54 § 1. Udzia∏ prokuratora,
oskar˝onego lub pokrzywdzonego
w posiedzeniu jest obowiàzkowy, je-
˝eli prezes sàdu lub sàd tak zarzàdzi.

§ 6. Sàd, uwzgl´dniajàc wniosek, ska-
zuje oskar˝onego wyrokiem. 

§ 7. Je˝eli sàd uzna, ˝e nie zachodzà
podstawy do uwzgl´dnienia wnio-
sku, sprawa podlega rozpoznaniu
na zasadach ogólnych.”;

148) w art. 351:

a) w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„Odst´pstwo od tej kolejnoÊci jest dopuszczal-
ne tylko z powodu choroby s´dziego lub z innej
wa˝nej przyczyny, co nale˝y zaznaczyç w zarzà-
dzeniu o wyznaczeniu rozprawy.”, 

b) w § 3 po wyrazach „sk∏adu orzekajàcego” do-
daje si´ wyrazy „ , majàc na uwadze koniecz-
noÊç zagwarantowania równego prawdopo-
dobieƒstwa udzia∏u w sk∏adzie orzekajàcym
w ka˝dej sprawie wszystkim s´dziom danego
sàdu lub wydzia∏u”;

149) w art. 352 po wyrazach „wniosków stron” doda-
je si´ wyrazy „i podmiotu, o którym mowa
w art. 416”;

150) w art. 354 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) wniosek kieruje si´ na rozpraw´, chyba ˝e
w Êwietle materia∏ów post´powania przygo-
towawczego pope∏nienie czynu zabronione-
go przez podejrzanego i jego niepoczytalnoÊç
w chwili czynu nie budzà wàtpliwoÊci, a pre-
zes sàdu uzna za celowe rozpoznanie sprawy
na posiedzeniu z udzia∏em prokuratora,
obroƒcy i podejrzanego; podejrzany nie bie-
rze udzia∏u w posiedzeniu, je˝eli z opinii bie-
g∏ych wynika, ˝e by∏oby to niewskazane, chy-
ba ˝e sàd uzna jego udzia∏ za konieczny; po-
krzywdzony ma prawo wziàç udzia∏ w posie-
dzeniu,”;

151) w art. 360 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Sàd mo˝e wy∏àczyç jawnoÊç ca∏oÊci albo
cz´Êci rozprawy, je˝eli choçby jeden z oskar-
˝onych jest nieletni lub na czas przes∏ucha-
nia Êwiadka, który nie ukoƒczy∏ 15 lat.”;

152) w art. 370:

a) w § 1 po wyrazie „bieg∏y” dodaje si´ przecinek
i wyrazy „podmiot, o którym mowa w art. 416”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W razie potrzeby cz∏onkowie sk∏adu orze-
kajàcego mogà zadawaç dodatkowe py-
tania poza kolejnoÊcià.”;

153) w art. 376 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli oskar˝ony, który z∏o˝y∏ ju˝ wyjaÊnie-
nia, opuÊci∏ sal´ rozprawy bez zezwolenia
przewodniczàcego, sàd mo˝e prowadziç
rozpraw´ w dalszym ciàgu pomimo nie-
obecnoÊci oskar˝onego, a wyroku wyda-
nego w tym wypadku nie uwa˝a si´ za za-
oczny. Sàd zarzàdza zatrzymanie i przymu-
sowe doprowadzenie oskar˝onego, je˝eli
uznaje jego obecnoÊç za niezb´dnà. Na
postanowienie przys∏uguje za˝alenie do
innego równorz´dnego sk∏adu tego sà-
du.”; 

154) w art. 377:

a) w § 2 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Stan niezdolnoÊci oskar˝onego do udzia∏u
w rozprawie mo˝na stwierdziç tak˝e na pod-
stawie badania niepo∏àczonego z narusze-
niem integralnoÊci cia∏a, przeprowadzonego
za pomocà stosownego urzàdzenia.”,
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b) § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. Je˝eli oskar˝ony zawiadomiony o termi-
nie rozprawy oÊwiadcza, ˝e nie weêmie
udzia∏u w rozprawie, uniemo˝liwia do-
prowadzenie go na rozpraw´ albo zawia-
domiony o niej osobiÊcie nie stawia si´
na rozpraw´ bez usprawiedliwienia, sàd
mo˝e prowadziç post´powanie bez jego
udzia∏u, chyba ̋ e uzna obecnoÊç oskar˝o-
nego za niezb´dnà; przepis art. 376 § 1
zdanie drugie stosuje si´.

§ 4. Je˝eli oskar˝ony nie z∏o˝y∏ jeszcze wyja-
Ênieƒ przed sàdem, mo˝na zastosowaç
art. 396 § 2 lub uznaç za wystarczajàce
odczytanie jego poprzednio z∏o˝onych
wyjaÊnieƒ.”;

155) art. 382 otrzymuje brzmienie:

„Art. 382. W razie nieusprawiedliwionego niesta-
wiennictwa oskar˝onego, którego
obecnoÊç jest obowiàzkowa, przewod-
niczàcy zarzàdza jego natychmiastowe
zatrzymanie i doprowadzenie lub prze-
rywa w tym celu rozpraw´ albo te˝ sàd
jà odracza. Przepis art. 376 § 1 zdanie
trzecie stosuje si´.”;

156) w art. 384:

a) w § 2 po wyrazach „w rozprawie” dodaje si´
przecinek oraz wyrazy „je˝eli si´ stawi,”,

b) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Przepisy § 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio do
podmiotu, o którym mowa w art. 416.”;

157) w art. 385 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Za zgodà obecnych stron, a w wypadku
szczególnie obszernego uzasadnienia aktu
oskar˝enia bez ich zgody, mo˝na poprze-
staç na przedstawieniu podstaw oskar˝e-
nia.”;

158) w art. 387:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Do chwili zakoƒczenia pierwszego prze-
s∏uchania wszystkich oskar˝onych na
rozprawie g∏ównej oskar˝ony, któremu
zarzucono wyst´pek, mo˝e z∏o˝yç wnio-
sek o wydanie wyroku skazujàcego i wy-
mierzenie mu okreÊlonej kary lub Êrodka
karnego bez przeprowadzania post´po-
wania dowodowego; je˝eli oskar˝ony nie
ma obroƒcy z wyboru, sàd mo˝e, na jego
wniosek, wyznaczyç mu obroƒc´ z urz´-
du.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Sàd mo˝e uwzgl´dniç wniosek oskar˝o-
nego o wydanie wyroku skazujàcego,
gdy okolicznoÊci pope∏nienia przest´p-
stwa nie budzà wàtpliwoÊci i cele post´-
powania zostanà osiàgni´te mimo nie-

przeprowadzenia rozprawy w ca∏oÊci;
uwzgl´dnienie takiego wniosku jest mo˝-
liwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwià
si´ temu prokurator, a tak˝e pokrzywdzo-
ny nale˝ycie powiadomiony o terminie
rozprawy oraz pouczony o mo˝liwoÊci
zg∏oszenia przez oskar˝onego tego wnio-
sku.”;

159) w art. 389 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli oskar˝ony odmawia wyjaÊnieƒ lub
wyjaÊnia odmiennie ni˝ poprzednio albo
oÊwiadcza, ˝e pewnych okolicznoÊci nie pa-
mi´ta, wolno na rozprawie odczytywaç tyl-
ko w odpowiednim zakresie protoko∏y jego
wyjaÊnieƒ z∏o˝onych poprzednio w charak-
terze oskar˝onego w tej lub innej sprawie
w post´powaniu przygotowawczym lub
przed sàdem albo w innym post´powaniu
przewidzianym przez ustaw´.”;

160) w art. 391 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli Êwiadek bezpodstawnie odmawia ze-
znaƒ, zeznaje odmiennie ni˝ poprzednio al-
bo oÊwiadczy, ˝e pewnych okolicznoÊci nie
pami´ta, albo przebywa za granicà lub nie
mo˝na mu by∏o dor´czyç wezwania, albo
nie stawi∏ si´ z powodu niedajàcych si´ usu-
nàç przeszkód lub prezes sàdu zaniecha∏
wezwania Êwiadka na podstawie art. 333
§ 2, a tak˝e wtedy, gdy Êwiadek zmar∏, wol-
no odczytywaç w odpowiednim zakresie
protoko∏y z∏o˝onych poprzednio przez nie-
go zeznaƒ w post´powaniu przygotowaw-
czym lub przed sàdem w tej lub innej spra-
wie albo w innym post´powaniu przewi-
dzianym przez ustaw´.”;

161) art. 392 otrzymuje brzmienie:

„Art. 392. § 1. Sàd mo˝e odczytywaç na rozpra-
wie g∏ównej protoko∏y przes∏ucha-
nia Êwiadków i oskar˝onych, spo-
rzàdzone w post´powaniu przygo-
towawczym lub przed sàdem albo
w innym post´powaniu przewi-
dzianym przez ustaw´, gdy bezpo-
Êrednie przeprowadzenie dowodu
nie jest niezb´dne, a ˝adna z obec-
nych stron temu si´ nie sprzeciwia.

§ 2. Sprzeciw strony, której zeznania
lub wyjaÊnienia nie dotyczà, nie
stoi na przeszkodzie odczytaniu
protoko∏u.”;

162) w art. 393 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Wolno odczytywaç na rozprawie protoko∏y
ogl´dzin, przeszukania i zatrzymania rzeczy,
opinie bieg∏ych, instytutów, zak∏adów lub
instytucji, dane o karalnoÊci, wyniki wywia-
du Êrodowiskowego oraz wszelkie doku-
menty urz´dowe z∏o˝one w post´powaniu
przygotowawczym lub sàdowym albo w in-
nym post´powaniu przewidzianym przez
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ustaw´. Nie wolno jednak odczytywaç nota-
tek dotyczàcych czynnoÊci, z których wyma-
gane jest sporzàdzenie protoko∏u.

§ 2. Wolno równie˝ odczytywaç zawiadomienie
o przest´pstwie, chyba ˝e zosta∏o z∏o˝one
do protoko∏u, o którym mowa w art. 304a.”;

163) po art. 393 dodaje si´ art. 393a w brzmieniu:

„Art. 393a. W warunkach okreÊlonych w art. 389
§ 1, art. 391 § 1 i 2, art. 392 i 393 wol-
no równie˝ odczytywaç lub odtwa-
rzaç zapisy, o których mowa w art. 145
§ 1 i art. 147 § 3.”;

164) w art. 394 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Protoko∏y i dokumenty podlegajàce odczy-
taniu na rozprawie mo˝na uznaç bez ich od-
czytania za ujawnione w ca∏oÊci lub w cz´-
Êci. Nale˝y jednak je odczytaç, je˝eli która-
kolwiek ze stron o to wnosi. Przepis art. 392
§ 2 stosuje si´ odpowiednio.”;

165) art. 397 otrzymuje brzmienie:

„Art. 397. § 1. Je˝eli dopiero w toku rozprawy
ujawnià si´ istotne braki post´po-
wania przygotowawczego, a ich
usuni´cie przez sàd uniemo˝liwia-
∏oby wydanie prawid∏owego orze-
czenia w rozsàdnym terminie, zaÊ
przeszkód tych nie mo˝na usunàç
stosujàc przepis art. 396, sàd mo˝e
przerwaç albo odroczyç rozpraw´
zakreÊlajàc oskar˝ycielowi publicz-
nemu termin do przedstawienia
dowodów, których przeprowadze-
nie pozwoli∏oby na usuni´cie do-
strze˝onych braków.

§ 2. Oskar˝yciel publiczny w celu ze-
brania dowodów, o których mowa
w § 1, mo˝e przedsi´wziàç osobi-
Êcie, a prokurator tak˝e zleciç Poli-
cji dokonanie niezb´dnych czyn-
noÊci dowodowych.

§ 3. Oskar˝yciel publiczny w wypadku
niemo˝noÊci dotrzymania zakre-
Êlonego terminu mo˝e zwróciç si´
do sàdu o jego przed∏u˝enie.

§ 4. Je˝eli oskar˝yciel publiczny w wy-
znaczonym terminie nie przedsta-
wi stosownych dowodów, sàd roz-
strzyga na korzyÊç oskar˝onego
wàtpliwoÊci wynikajàce z nieprze-
prowadzenia tych dowodów.”;

166) w art. 404:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Rozpraw´ odroczonà prowadzi si´ w no-
wym terminie od poczàtku. Sàd mo˝e
wyjàtkowo prowadziç rozpraw´ odroczo-
nà w dalszym ciàgu, chyba ˝e sk∏ad sàdu
uleg∏ zmianie.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. W wypadku podj´cia post´powania za-
wieszonego przepis § 2 stosuje si´ odpo-
wiednio.”;

167) w art. 406 w § 1 po wyrazach „powód cywilny,”
dodaje si´ wyrazy „podmiot, o którym mowa
w art. 416,”;

168) uchyla si´ art. 407;

169) art. 415 otrzymuje brzmienie:

„Art. 415. § 1. W razie skazania oskar˝onego sàd
uwzgl´dnia albo oddala powódz-
two cywilne w ca∏oÊci albo w cz´-
Êci.

§ 2. W razie innego rozstrzygni´cia sàd
pozostawia powództwo cywilne
bez rozpoznania.

§ 3. Sàd orzeka o pozostawieniu po-
wództwa cywilnego bez rozpozna-
nia, równie˝ je˝eli materia∏ dowo-
dowy ujawniony w toku rozprawy
nie wystarcza do rozstrzygni´cia
powództwa cywilnego, a uzupe∏-
nienie tego materia∏u spowodo-
wa∏oby znacznà przewlek∏oÊç po-
st´powania.

§ 4. W razie skazania oskar˝onego sàd
mo˝e tak˝e z urz´du zasàdziç od-
szkodowanie na rzecz pokrzyw-
dzonego, chyba ̋ e ustawa stanowi
inaczej. Zasàdzenie odszkodowa-
nia z urz´du nie jest dopuszczalne,
je˝eli zachodzà okolicznoÊci wy-
mienione w art. 65 § 1 pkt 2, 4
lub 5.

§ 5. W razie skazania oskar˝onego lub
warunkowego umorzenia post´-
powania w wypadkach wskaza-
nych w ustawie sàd orzeka nawiàz-
k´ na rzecz pokrzywdzonego, obo-
wiàzek naprawienia szkody lub za-
doÊçuczynienia za doznanà krzyw-
d´. Nawiàzki na rzecz pokrzywdzo-
nego, obowiàzku naprawienia
szkody lub zadoÊçuczynienia za
doznanà krzywd´ nie orzeka si´,
je˝eli roszczenie wynikajàce z po-
pe∏nienia przest´pstwa jest przed-
miotem innego post´powania al-
bo o roszczeniu tym prawomocnie
orzeczono.

§ 6. Je˝eli zasàdzone odszkodowanie,
obowiàzek naprawienia szkody
lub zadoÊçuczynienia za doznanà
krzywd´ albo nawiàzka orzeczona
na rzecz pokrzywdzonego nie po-
krywajà ca∏ej szkody lub nie stano-
wià pe∏nego zadoÊçuczynienia za
doznanà krzywd´, pokrzywdzony
mo˝e dochodziç dodatkowych
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roszczeƒ w post´powaniu cywil-
nym.

§ 7. W razie orzeczenia przez sàd obo-
wiàzku naprawienia szkody, za-
doÊçuczynienia za doznanà krzyw-
d´ lub nawiàzki na rzecz pokrzyw-
dzonego, nie stosuje si´ § 1 i 4.”;

170) po art. 418 dodaje si´ art. 418a w brzmieniu:

„Art. 418a. W wypadku wyrokowania poza roz-
prawà, treÊç wyroku udost´pnia si´
publicznie przez z∏o˝enie jego odpisu
na okres 7 dni w sekretariacie sàdu,
o czym nale˝y uczyniç wzmiank´
w protokole posiedzenia.”;

171) w art. 420 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Je˝eli wyrok nie zawiera rozstrzygni´cia co
do przepadku, zaliczenia tymczasowego
aresztowania, zatrzymania lub Êrodków za-
pobiegawczych wymienionych w art. 276 al-
bo dowodów rzeczowych, sàd orzeka o tym
postanowieniem na posiedzeniu.

§ 2. Je˝eli sàd nieprawid∏owo zaliczy∏ okres tym-
czasowego aresztowania na poczet orzeczo-
nej kary, stosuje si´ odpowiednio przepis
§ 1.”;

172) w art. 422 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W terminie zawitym 7 dni od daty og∏osze-
nia wyroku strona, podmiot okreÊlony
w art. 416, a w wypadku wyroku warunko-
wo umarzajàcego post´powanie, wydane-
go na posiedzeniu, tak˝e pokrzywdzony,
mogà z∏o˝yç wniosek o sporzàdzenie na pi-
Êmie i dor´czenie uzasadnienia wyroku.
Sporzàdzenie uzasadnienia z urz´du nie
zwalnia strony, wymienionego podmiotu
oraz pokrzywdzonego od z∏o˝enia wniosku
o dor´czenie uzasadnienia. Wniosek sk∏ada
si´ na piÊmie. Wniosek niepochodzàcy od
oskar˝onego powinien wskazywaç tego
z oskar˝onych, którego dotyczy.”;

173) w art. 423:

a) w § 1 wyrazy „7 dni” zast´puje si´ wyrazami
„14 dni”,

b) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. W wypadku z∏o˝enia wniosku o uzasad-
nienie wyroku w cz´Êci odnoszàcej si´
do niektórych oskar˝onych sàd mo˝e
ograniczyç zakres uzasadnienia do tych
tylko cz´Êci wyroku, których wniosek
dotyczy.”,

c) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wyrok z uzasadnieniem dor´cza si´ stro-
nie i podmiotowi, o którym mowa
w art. 416, które z∏o˝y∏y wniosek na pod-
stawie art. 422. Przepis art. 100 § 5 stosu-
je si´.”;

174) w art. 425 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej in-
stancji przys∏uguje Êrodek odwo∏awczy stro-
nom, podmiotowi okreÊlonemu w art. 416
oraz innym osobom wskazanym w przepi-
sach ustawy.”;

175) w art. 432 skreÊla si´ wyrazy „101,”;

176) w art. 434 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. OkreÊlonego w § 1 zakazu orzekania na nie-
korzyÊç oskar˝onego nie stosuje si´ w wy-
padkach okreÊlonych w art. 60 § 3 i 4 Kodek-
su karnego oraz w wypadkach skazania z za-
stosowaniem art. 343 lub 387.”;

177) art. 439 otrzymuje brzmienie:

„Art. 439. § 1. Niezale˝nie od granic zaskar˝enia
i podniesionych zarzutów oraz
wp∏ywu uchybienia na treÊç orze-
czenia sàd odwo∏awczy na posie-
dzeniu uchyla zaskar˝one orzecze-
nie, je˝eli:

1) w wydaniu orzeczenia bra∏a
udzia∏ osoba nieuprawniona
lub niezdolna do orzekania
bàdê podlegajàca wy∏àczeniu
na podstawie art. 40,

2) sàd by∏ nienale˝ycie obsadzo-
ny lub którykolwiek z jego
cz∏onków nie by∏ obecny na
ca∏ej rozprawie,

3) sàd powszechny orzek∏ w spra-
wie nale˝àcej do w∏aÊciwoÊci
sàdu szczególnego albo sàd
szczególny orzek∏ w sprawie
nale˝àcej do w∏aÊciwoÊci sàdu
powszechnego,

4) sàd ni˝szego rz´du orzek∏ w
sprawie nale˝àcej do w∏a-
ÊciwoÊci sàdu wy˝szego rz´-
du,

5) orzeczono kar´, Êrodek karny
lub Êrodek zabezpieczajàcy
nieznane ustawie,

6) zapad∏o z naruszeniem zasady
wi´kszoÊci g∏osów lub nie zo-
sta∏o podpisane przez którà-
kolwiek z osób bioràcych
udzia∏ w jego wydaniu,

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

8) zosta∏o wydane pomimo to, ̋ e
post´powanie karne co do te-
go samego czynu tej samej
osoby zosta∏o ju˝ prawomoc-
nie zakoƒczone,

9) zachodzi jedna z okolicznoÊci
wy∏àczajàcych post´powanie,
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okreÊlonych w art. 17 § 1 pkt 5,
6 i 8—11,

10) oskar˝ony w post´powaniu
sàdowym nie mia∏ obroƒcy
w wypadkach okreÊlonych
w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 lub
obroƒca nie bra∏ udzia∏u
w czynnoÊciach, w których je-
go udzia∏ by∏ obowiàzkowy,

11) spraw´ rozpoznano podczas
nieobecnoÊci oskar˝onego,
którego obecnoÊç by∏a obo-
wiàzkowa.

§ 2. Uchylenie orzeczenia jedynie z po-
wodów okreÊlonych w § 1 pkt 9—11
mo˝e nastàpiç tylko na korzyÊç
oskar˝onego.

§ 3. W posiedzeniu majà prawo wziàç
udzia∏ strony, obroƒcy i pe∏nomoc-
nicy. Przepis art. 451 stosuje si´
odpowiednio.”;

178) po art. 439 dodaje si´ art. 439a w brzmieniu:

„Art. 439a. Orzeczenia w sprawie o wykroczenie
nie uchyla si´ z tego tylko powodu, ˝e
sàd orzek∏ w post´powaniu karnym
zamiast w post´powaniu w sprawach
o wykroczenia.”;

179) w art. 441 w § 4 wyrazy „Obroƒcy i pe∏nomocni-
cy” zast´puje si´ wyrazami „Prokurator, obroƒcy
i pe∏nomocnicy”;

180) w art. 442 w § 2 skreÊla si´ wyrazy „za zgodà
stron”;

181) w art. 443 po wyrazach „na niekorzyÊç oskar˝one-
go” dodaje si´ wyrazy „albo gdy zachodzà oko-
licznoÊci okreÊlone w art. 434 § 3”;

182) art. 444 otrzymuje brzmienie:

„Art. 444. Od wyroku sàdu pierwszej instancji
stronom, podmiotowi okreÊlonemu
w art. 416, a pokrzywdzonemu od wy-
roku warunkowo umarzajàcego post´-
powanie, wydanego na posiedzeniu,
przys∏uguje apelacja, chyba ˝e ustawa
stanowi inaczej.”;

183) w art. 446 w § 1 wyrazy „sàdu wojewódzkiego”
zast´puje si´ wyrazami „sàdu okr´gowego”;

184) po art. 449 dodaje si´ art. 449a w brzmieniu:

„Art. 449a. W wypadku okreÊlonym w art. 423
§ 1a przed wydaniem orzeczenia sàd
odwo∏awczy mo˝e zwróciç spraw´
sàdowi pierwszej instancji w celu
sporzàdzenia uzasadnienia zaskar˝o-
nego wyroku w niezb´dnym zakresie,
je˝eli ma to zapewniç prawid∏owe wy-
rokowanie w sprawie.”;

185) art. 451 otrzymuje brzmienie:

„Art. 451. Sàd odwo∏awczy, na wniosek oskar˝o-
nego pozbawionego wolnoÊci, zarzà-
dza sprowadzenie go na rozpraw´,
chyba ˝e uzna za wystarczajàcà obec-
noÊç obroƒcy. O prawie z∏o˝enia wnio-
sku nale˝y pouczyç oskar˝onego. Je˝e-
li sàd nie zarzàdza sprowadzenia oskar-
˝onego, który nie ma obroƒcy, wyzna-
cza obroƒc´ z urz´du.”;

186) w art. 454 w § 3 skreÊla si´ wyrazy „25 lat pozba-
wienia wolnoÊci albo”;

187) art. 457 otrzymuje brzmienie:

„Art. 457. § 1. Uzasadnienie wyroku sporzàdza
si´ z urz´du w terminie 14 dni.

§ 2. Je˝eli sàd utrzymuje zaskar˝ony
wyrok w mocy, uznajàc apelacj´ za
oczywiÊcie bezzasadnà, uzasad-
nienie sporzàdza si´ na wniosek
strony, chyba ˝e zosta∏o zg∏oszone
zdanie odr´bne. Przepisy art. 422
i 423 stosuje si´ odpowiednio.

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

188) w art. 464 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepis art. 451 stosuje si´ odpowiednio,
gdy przedmiotem posiedzenia ma byç roz-
poznanie za˝alenia na postanowienie koƒ-
czàce post´powanie.”;

189) w art. 465 w § 1 wyraz „dochodzenie” zast´puje
si´ wyrazami „post´powanie przygotowawcze”;

190) art. 469 otrzymuje brzmienie:

„Art. 469. Sàd rozpoznaje w trybie uproszczo-
nym sprawy, w których by∏o prowa-
dzone dochodzenie. Dokoƒczenie po-
st´powania przygotowawczego w for-
mie Êledztwa z przyczyn okreÊlonych
w art. 325i § 1 nie stanowi przeszkody
w rozpoznaniu sprawy w trybie uprosz-
czonym.”;

191) uchyla si´ art. 470—474;

192) po art. 474 dodaje si´ art. 474a w brzmieniu:

„Art. 474a. § 1. Wniosek oskar˝onego, o którym
mowa w art. 387 § 1, z∏o˝ony
przed rozprawà, sàd mo˝e rozpo-
znaç na posiedzeniu. 

§ 2. O terminie posiedzenia zawiada-
mia si´ strony, przesy∏ajàc im od-
pis wniosku.

§ 3. Nieusprawiedliwione niestawien-
nictwo pokrzywdzonego lub
oskar˝yciela publicznego nie stoi
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na przeszkodzie uwzgl´dnieniu
wniosku, je˝eli spe∏nione sà po-
zosta∏e warunki okreÊlone
w art. 387.

§ 4. W razie rozpoznania wniosku na
rozprawie przepis § 3 stosuje si´
odpowiednio.”;

193) w art. 476 w § 1 wyrazy „sàdu wojewódzkiego”
zast´puje si´ wyrazami „sàdu okr´gowego”;

194) w art. 484 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ka˝dorazowa przerwa w rozprawie mo˝e
trwaç nie d∏u˝ej ni˝ 21 dni.”;

195) w art. 500:

a) w § 1 wyrazy „nakaz karny” zast´puje si´ wy-
razami „wyrok nakazowy”,

b) w § 3 wyrazy „nakaz karny” zast´puje si´ wy-
razami „wyrok nakazowy”,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Sàd wydaje wyrok nakazowy jednooso-
bowo na posiedzeniu bez udzia∏u stron.”;

196) w art. 501 wyrazy „nakazu karnego” zast´puje si´
wyrazami „wyroku nakazowego”;

197) w art. 502:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wyrokiem nakazowym mo˝na orzec kar´
ograniczenia wolnoÊci lub grzywn´
w wysokoÊci do 100 stawek dziennych al-
bo do 200 000 z∏otych.”,

b) w § 2 wyrazy „przepadek przedmiotów oraz
nawiàzk´” zast´puje si´ wyrazami „Êrodek
karny”,

c) w § 3 skreÊla si´ wyrazy „ , o którym mowa
w § 2”;

198) w art. 503 w § 1 wyrazy „nakaz karny” zast´puje
si´ wyrazami „wyrok nakazowy”;

199) art. 504 otrzymuje brzmienie:

„Art. 504. § 1. Wyrok nakazowy powinien zawie-
raç:

1) oznaczenie sàdu i s´dziego, któ-
ry go wyda∏,

2) dat´ wydania wyroku,

3) imi´ i nazwisko oraz inne dane
okreÊlajàce to˝samoÊç oskar˝o-
nego,

4) dok∏adne okreÊlenie czynu przy-
pisanego przez sàd oskar˝one-
mu, ze wskazaniem zastosowa-
nych przepisów ustawy karnej,

5) wymiar kary i inne niezb´dne
rozstrzygni´cia.

§ 2. Wyrok nakazowy mo˝e nie zawie-
raç uzasadnienia.”;

200) art. 505 otrzymuje brzmienie:

„Art. 505. Odpis wyroku nakazowego dor´cza si´
oskar˝ycielowi, a oskar˝onemu i jego
obroƒcy — wraz z odpisem aktu oskar-
˝enia. W ka˝dym wypadku odpis tego
wyroku dor´cza si´ prokuratorowi.
Wraz z odpisem wyroku dor´czyç nale-
˝y pouczenie przytaczajàce przepisy
o prawie, terminie i sposobie wniesie-
nia sprzeciwu oraz skutkach jego nie-
wniesienia.”;

201) w art. 506:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Oskar˝onemu i oskar˝ycielowi przys∏u-
guje prawo wniesienia sprzeciwu do sà-
du, który wyda∏ wyrok nakazowy, w ter-
minie zawitym 7 dni od dor´czenia tego
wyroku.”,

b) w § 3 wyrazy „nakaz karny” zast´puje si´ wy-
razami „wyrok nakazowy”,

c) w § 4 wyrazy „nakaz karny” zast´puje si´ wy-
razami „wyrok nakazowy”,

d) dodaje si´ § 6 w brzmieniu:

„§ 6. Sàd rozpoznajàcy spraw´ po wniesieniu
sprzeciwu nie jest zwiàzany treÊcià wyro-
ku nakazowego, który utraci∏ moc.”;

202) art. 507 otrzymuje brzmienie:

„Art. 507. Wyrok nakazowy, od którego nie wnie-
siono sprzeciwu lub sprzeciw cofni´to,
staje si´ prawomocny.”;

203) art. 521 otrzymuje brzmienie:

„Art. 521. Prokurator Generalny, a tak˝e Rzecznik
Praw Obywatelskich, mo˝e wnieÊç ka-
sacj´ od ka˝dego prawomocnego orze-
czenia sàdu koƒczàcego post´powa-
nie.”;

204) w art. 524 w § 2 wyrazy „Ministra Sprawiedliwo-
Êci—Prokuratora Generalnego” zast´puje si´ wy-
razami „Prokuratora Generalnego”;

205) w art. 526 w § 2 wyrazy „Ministra Sprawiedliwo-
Êci—Prokuratora Generalnego” zast´puje si´ wy-
razami „Prokuratora Generalnego”;

206) w art. 527 w § 5 po wyrazach „wysokoÊç op∏aty”
dodaje si´ przecinek i wyrazy „majàc na uwadze
faktyczne koszty post´powania oraz zasad´ do-
st´pu do sàdu”;

207) w art. 530 w § 3 dodaje si´ zdanie czwarte
w brzmieniu:

„Sàd kasacyjny wydaje postanowienie bez udzia-
∏u stron, chyba ˝e Prezes Sàdu Najwy˝szego za-
rzàdzi inaczej.”;
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208) w art. 531:

a) w § 1 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Sàd kasacyjny wydaje postanowienie bez
udzia∏u stron, chyba ˝e prezes Sàdu Najwy˝-
szego zarzàdzi inaczej.”, 

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Przepis § 1 zdanie drugie stosuje si´ od-
powiednio w wypadku cofni´cia kasa-
cji.”;

209) w art. 532 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Sàd kasacyjny wydaje postanowienie na
posiedzeniu bez udzia∏u stron, chyba ̋ e pre-
zes Sàdu Najwy˝szego zarzàdzi inaczej.”;

210) po art. 540 dodaje si´ art. 540a w brzmieniu:

„Art. 540a. Post´powanie sàdowe zakoƒczone
prawomocnym orzeczeniem mo˝na
wznowiç, je˝eli:

1) skazany, do którego zastosowano
przepis art. 60 § 3 lub 4 Kodeksu
karnego, nie potwierdzi∏ w post´-
powaniu karnym ujawnionych
przez siebie informacji,

2) zachodzi okolicznoÊç okreÊlona
w art. 11 § 3.”;

211) w art. 542:

a) w § 1 po wyrazie „strony” dodaje si´ wyrazy
„lub z urz´du”,

b) dodaje si´ § 3—5 w brzmieniu:

„§ 3. Post´powanie wznawia si´ z urz´du tylko
w razie ujawnienia si´ jednego z uchy-
bieƒ wymienionych w art. 439 § 1, przy
czym wznowienie post´powania jedynie
z powodów okreÊlonych w pkt 9—11 mo-
˝e nastàpiç tylko na korzyÊç oskar˝onego.

§ 4. Wznowienie nie mo˝e nastàpiç z przyczyn
wymienionych w § 3, je˝eli by∏y one przed-
miotem rozpoznania w trybie kasacji.

§ 5. Niedopuszczalne jest wznowienie post´-
powania z urz´du na niekorzyÊç oskar˝o-
nego po up∏ywie 6 miesi´cy od daty
uprawomocnienia si´ orzeczenia.”;

212) w art. 544 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W kwestii wznowienia post´powania orze-
ka sàd okr´gowy, zaÊ w kwestii wznowienia
post´powania zakoƒczonego orzeczeniem
sàdu okr´gowego — sàd apelacyjny. Sàd
orzeka w sk∏adzie trzech s´dziów.”; 

213) w art. 545 w § 2 po wyrazie „adwokata” dodaje
si´ wyrazy „albo radc´ prawnego”;

214) art. 549 otrzymuje brzmienie:

„Art. 549. O podj´ciu post´powania warunkowo
umorzonego sàd orzeka na wniosek

oskar˝yciela, pokrzywdzonego lub ku-
ratora sàdowego albo z urz´du.”;

215) w art. 550 w § 2 wyrazy „oskar˝ony i jego obroƒ-
ca” zast´puje si´ wyrazami „prokurator, oskar˝o-
ny i jego obroƒca”;

216) w art. 551 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Przepis art. 341 § 2 zdanie drugie stosuje si´ od-
powiednio.”;

217) w art. 552:

a) w § 1 wyrazy „post´powania, kasacji lub
stwierdzenia niewa˝noÊci orzeczenia” zast´-
puje si´ wyrazami „post´powania lub kasacji”,

b) w § 2 skreÊla si´ wyrazy „albo stwierdzeniu
niewa˝noÊci”;

218) w art. 554:

a) w § 1 dwukrotnie u˝yty wyraz „wojewódzkim”
zast´puje si´ wyrazem „okr´gowym”,

b) w § 2 wyraz „wojewódzki” zast´puje si´ wyra-
zem „okr´gowy”;

219) w art. 560 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Osoba, która wnios∏a proÊb´ o u∏askawie-
nie, mo˝e jà cofnàç.”;

220) w art. 573 w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmie-
nie:

„Przepis art. 451 stosuje si´ odpowiednio.”;

221) po art. 589 dodaje si´ art. 589a w brzmieniu:

„Art. 589a. § 1. Wobec osoby pozbawionej wol-
noÊci na terytorium paƒstwa ob-
cego, czasowo wydanej w celu
z∏o˝enia zeznaƒ w charakterze
Êwiadka lub dokonania z jej
udzia∏em innej czynnoÊci proce-
sowej przed polskim sàdem lub
prokuratorem, sàd okr´gowy
miejsca wykonania czynnoÊci za-
rzàdza umieszczenie osoby wy-
danej w polskim zak∏adzie kar-
nym lub areszcie Êledczym na
czas jej pobytu na terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej, nieprze-
kraczajàcy jednak czasu pozba-
wienia wolnoÊci okreÊlonego
w paƒstwie wydajàcym.

§ 2. Na postanowienie sàdu za˝alenie
nie przys∏uguje.”;

222) w art. 591:

a) w § 1 po wyrazach „Minister SprawiedliwoÊci”
dodaje si´ wyrazy „ , z urz´du albo z inicjatywy
sàdu lub prokuratora,”,

b) § 2—4 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Je˝eli pokrzywdzonym jest obywatel pol-
ski, z∏o˝enie wniosku o przej´cie Êcigania
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mo˝e nastàpiç tylko za jego zgodà, chyba
˝e uzyskanie tej zgody nie jest mo˝liwe.

§ 3. Przed wystàpieniem z wnioskiem, o któ-
rym mowa w § 1, lub rozstrzygni´ciem ta-
kiego wniosku pochodzàcego od organu
paƒstwa obcego w∏aÊciwy organ umo˝li-
wia osobie Êciganej przebywajàcej na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaj´cie
stanowiska ustnie lub na piÊmie w przed-
miocie przej´cia Êcigania.

§ 4. W razie pozytywnego rozstrzygni´cia
wniosku o przekazanie Êcigania dotyczàce-
go osoby tymczasowo aresztowanej na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej Mini-
ster SprawiedliwoÊci zwraca si´ do w∏aÊci-
wego organu o niezw∏oczne podj´cie
czynnoÊci majàcych na celu wydanie
i przekazanie takiej osoby organom paƒ-
stwa obcego. Wraz z osobà przekazuje si´
akta sprawy, o ile nie zosta∏y one uprzed-
nio przekazane wraz z wnioskiem.”;

223) w art. 592 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 i 3 w brzmieniu:

„§ 2. Je˝eli na podstawie umowy mi´dzynarodo-
wej, której Rzeczpospolita Polska jest stro-
nà, wszcz´to w Rzeczypospolitej Polskiej
post´powanie karne o przest´pstwo pope∏-
nione za granicà, Minister SprawiedliwoÊci
mo˝e wystàpiç do w∏aÊciwego organu paƒ-
stwa obcego o przej´cie Êcigania przez or-
gany tego paƒstwa niezale˝nie od tego, czy
w paƒstwie obcym wszcz´to Êciganie co do
tego samego czynu. Przepisy art. 591 § 2, 5
i 6 stosuje si´ odpowiednio.

§ 3. W sprawie o przest´pstwo pope∏nione za
granicà przez obywatela polskiego przeby-
wajàcego za granicà, je˝eli wymaga tego in-
teres wymiaru sprawiedliwoÊci, Minister
SprawiedliwoÊci mo˝e wystàpiç do w∏aÊci-
wego organu paƒstwa obcego o przej´cie
Êcigania przez organy tego paƒstwa. Przepi-
sy art. 591 § 2, 5 i 6 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

224) art. 596 otrzymuje brzmienie:

„Art. 596. Osoba wydana nie mo˝e byç bez zgo-
dy paƒstwa wydajàcego Êcigana, ska-
zana ani pozbawiona wolnoÊci w celu
wykonania kary za inne przest´pstwo
pope∏nione przed dniem wydania ni˝
to, w zwiàzku z którym nastàpi∏o wyda-
nie.”;

225) art. 597 otrzymuje brzmienie:

„Art. 597. W razie zastrze˝enia przy wydaniu, ˝e
w stosunku do osoby wydanej orzeczo-
ne ju˝ kary b´dà wykonane tylko za te
przest´pstwa, co do których nastàpi∏o
wydanie, sàd, który prawomocnie
orzek∏ w sprawie, wydaje w razie po-
trzeby na posiedzeniu wyrok zmienia-

jàcy orzeczenie w taki sposób, aby ka-
ry by∏y wykonywane tylko za te prze-
st´pstwa, co do których nastàpi∏o wy-
danie sprawcy. Prokurator i osoba wy-
dana majà prawo wziàç udzia∏ w posie-
dzeniu. Przepis art. 451 stosuje si´ od-
powiednio.”;

226) art. 599 otrzymuje brzmienie:

„Art. 599. Je˝eli osoba wydana przez paƒstwo
obce nie opuÊci bez usprawiedliwionej
przyczyny terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w ciàgu 45 dni od daty prawo-
mocnego zakoƒczenia post´powania,
a w razie skazania — od daty odbycia
lub darowania kary, albo je˝eli po
opuszczeniu terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej powróci na nie, ograni-
czeƒ wynikajàcych z art. 596 i 597 nie
stosuje si´.”;

227) w art. 602 wyrazy „sàdu wojewódzkiego” zast´-
puje si´ wyrazami „sàdu okr´gowego”;

228) w art. 603 w § 1 wyrazy „Sàd wojewódzki” zast´-
puje si´ wyrazami „Sàd okr´gowy”;

229) po art. 603 dodaje si´ art. 603a w brzmieniu:

„Art. 603a. § 1. Je˝eli umowa mi´dzynarodowa,
której Rzeczpospolita Polska jest
stronà, tak stanowi, wniosek paƒ-
stwa obcego o zastosowanie
tymczasowego aresztowania
osoby Êciganej zast´puje wnio-
sek o wydanie.

§ 2. W wypadku, o którym mowa
w § 1, prokurator podczas prze-
s∏uchania informuje osob´ Êciga-
nà o mo˝liwoÊci wyra˝enia przez
nià zgody na wydanie lub zgody
na wydanie po∏àczonej ze zrze-
czeniem si´ korzystania z ograni-
czeƒ okreÊlonych w art. 596 i 597.
Je˝eli osoba Êcigana wyrazi wol´
z∏o˝enia takiego oÊwiadczenia,
prokurator kieruje spraw´ do sà-
du okr´gowego, w którego okr´-
gu prowadzi si´ post´powanie.

§ 3. Sàd na posiedzeniu rozstrzyga
o tymczasowym aresztowaniu
osoby Êciganej, odbiera oÊwiad-
czenie o wyra˝eniu zgody na wy-
danie lub zgody na wydanie po∏à-
czonej ze zrzeczeniem si´ korzy-
stania z ograniczeƒ okreÊlonych
w art. 596 i 597, a tak˝e wydaje
postanowienie o dopuszczalno-
Êci wydania.

§ 4. Zgoda osoby Êciganej oraz zrze-
czenie, o którym mowa w § 2, nie
mogà zostaç cofni´te, o czym po-
ucza si´ osob´ Êciganà.
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§ 5. Sàd niezw∏ocznie przekazuje pra-
womocne postanowienie wraz
z aktami sprawy Ministrowi Spra-
wiedliwoÊci, który rozstrzyga
o wydaniu osoby.

§ 6. Je˝eli oÊwiadczenie, o którym
mowa w § 3, nie zosta∏o z∏o˝one
lub sàd stwierdzi∏, ˝e zachodzi
okolicznoÊç okreÊlona w art. 604
§ 1, albo je˝eli posiedzenie zosta-
∏o odroczone na czas przekracza-
jàcy 7 dni, stosuje si´ przepisy
art. 602, 603 i 605.”;

230) w art. 604 w § 1 w pkt 5 na koƒcu kropk´ zast´pu-
je si´ przecinkiem i dodaje si´ pkt 6 i 7 w brzmie-
niu:

„6) zachodzi uzasadniona obawa, ˝e w paƒstwie
˝àdajàcym wydania wobec osoby wydanej
mo˝e zostaç orzeczona lub wykonana kara
Êmierci,

7) zachodzi uzasadniona obawa, ˝e w paƒstwie
˝àdajàcym wydania osoba wydana mo˝e zo-
staç poddana torturom.”;

231) w art. 605:

a) w § 1 po wyrazie „sàd” dodaje si´ wyraz „okr´-
gowy”,

b) w § 2 wyraz „miesiàc” zast´puje si´ wyrazami
„40 dni”;

232) w art. 611a w § 1 wyrazy „ma prawo wziàç udzia∏
skazany” zast´puje si´ wyrazami „ma prawo
wziàç udzia∏ prokurator i skazany”;

233) w art. 611c w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmie-
nie:

„Je˝eli grzywn´ wymierzono kwotowo, kwota
grzywny nie mo˝e przekroczyç iloczynu wysoko-
Êci stawki dziennej i iloÊci stawek dziennych.”;

234) w art. 615:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepisy niniejszego dzia∏u stosuje si´
odpowiednio w stosunkach z trybuna∏a-
mi mi´dzynarodowymi i ich organami
dzia∏ajàcymi na podstawie umów mi´-
dzynarodowych, których Rzeczpospolita
Polska jest stronà, albo powo∏anymi
przez organizacje mi´dzynarodowe
ukonstytuowane umowà ratyfikowanà
przez Rzeczpospolità Polskà. Przepisów
art. 602, 603 i 604 nie stosuje si´, je˝eli
umowa mi´dzynarodowa albo akt praw-
ny regulujàcy dzia∏anie trybuna∏u stano-
wi odmiennie.”,

b) dodaje si´ § 4—6 w brzmieniu:

„§ 4. Minister SprawiedliwoÊci zawiadamia
trybuna∏ mi´dzynarodowy o wszcz´ciu
post´powania przeciwko osobie o pope∏-

nienie przest´pstwa podlegajàcego Êci-
ganiu przez ten trybuna∏.

§ 5. Organy trybuna∏u mi´dzynarodowego
mogà na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej dokonywaç czynnoÊci proceso-
wych tak˝e niewymienionych w niniej-
szym dziale, na zasadach i warunkach
okreÊlonych w aktach prawnych regulu-
jàcych dzia∏anie tego trybuna∏u.

§ 6. Je˝eli co do tego samego czynu tej samej
osoby wszcz´to post´powanie karne
w Rzeczypospolitej Polskiej i przed trybu-
na∏em mi´dzynarodowym, Minister Spra-
wiedliwoÊci przekazuje Êciganie temu try-
buna∏owi, je˝eli wymagajà tego akty
prawne regulujàce dzia∏anie trybuna∏u.”;

235) w art. 618:

a) w § 1:

— w pkt 9 po wyrazie „opinii” dodaje si´ wy-
razy „lub wystawienia zaÊwiadczenia”,

— po pkt 9 dodaje si´ pkt 9a w brzmieniu:

„9a) kosztów obserwacji psychiatrycznej
oskar˝onego w zespole opieki zdro-
wotnej, z wy∏àczeniem nale˝noÊci bie-
g∏ych psychiatrów,”,

— w pkt 12 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 13 w brzmieniu:

„13) realizacji umów mi´dzynarodowych,
których Rzeczpospolita Polska jest
stronà, i post´powaƒ prowadzonych
na podstawie dzia∏u XIII, tak˝e je˝eli
nie zosta∏o wydane postanowienie,
o którym mowa w art. 303.”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Je˝eli wysokoÊci i zasad ustalania nale˝-
noÊci okreÊlonych w § 1 nie regulujà od-
r´bne przepisy, Minister Sprawiedliwo-
Êci, w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw finansów publicznych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wyso-
koÊç i sposób ich obliczania, majàc na
uwadze faktyczny koszt dokonania danej
czynnoÊci.”;

236) w art. 619 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Skarb Paƒstwa ponosi tak˝e koszty zwiàza-
ne z udzia∏em w post´powaniu t∏umacza
w zakresie koniecznym dla zapewnienia
oskar˝onemu jego prawa do obrony.”;

237) w art. 621 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów
publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, wysokoÊç zrycza∏towanej równowarto-
Êci wydatków, majàc na uwadze przeci´tne
koszty post´powania oraz zasad´ dost´pu
do sàdu.”;
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238) w art. 638 po wyrazach „w art. 521” dodaje si´ wy-
razy „lub wznowieniem post´powania z urz´du”;

239) w art. 648 w pkt 1 wyrazy „pod˝eganie i pomoc-
nictwo do” zast´puje si´ wyrazami „wspó∏dzia∏a-
nie w pope∏nieniu”;

240) w art. 651 uchyla si´ § 3;

241) w art. 654:

a) w § 1 w pkt 2 wyrazy „sàdu wojewódzkiego”
zast´puje si´ wyrazami „sàdu okr´gowego”,

b) w § 5 wyrazy „sàdowi wojewódzkiemu” zast´-
puje si´ wyrazami „sàdowi okr´gowemu”;

242) w art. 662 w § 3 po wyrazach „wojskowych kura-
torów spo∏ecznych” dodaje si´ przecinek i wyra-
zy „majàc na uwadze warunki funkcjonowania Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i wymagania
s∏u˝by wojskowej”;

243) w art. 669 w § 3 po wyrazach „o których mowa
w § 2” dodaje si´ przecinek i wyrazy „majàc na
uwadze koniecznoÊç zapewnienia w∏aÊciwego
wspó∏dzia∏ania prezesów sàdów wojskowych
i powszechnych przy wyznaczaniu ∏awników do
sk∏adu orzekajàcego”;

244) po art. 671 dodaje si´ art. 671a w brzmieniu:

„Art. 671a. § 1. Spraw´ o przest´pstwo zagro˝o-
ne karà pozbawienia wolnoÊci
nieprzekraczajàcà 5 lat lub karà
∏agodniejszà, je˝eli oskar˝ony po-
zostaje na wolnoÊci, wojskowy
sàd garnizonowy rozpoznaje jed-
noosobowo równie˝ na rozpra-
wie g∏ównej.

§ 2. Je˝eli po rozpocz´ciu przewodu
sàdowego oka˝e si´, ˝e usta∏y
okolicznoÊci umo˝liwiajàce sto-
sowanie przepisu § 1, sàd rozpo-
znaje spraw´ w dalszym ciàgu
w tym samym sk∏adzie.”;

245) art. 672 otrzymuje brzmienie:

„Art. 672. Sàd wojskowy pierwszej instancji spo-
rzàdza uzasadnienie wyroku z urz´du;
nie dotyczy to wyroku uwzgl´dniajàce-
go wniosek, o którym mowa w art. 335
lub 387.”;

246) po art. 672 dodaje si´ art. 672a w brzmieniu:

„Art. 672a. Kasacj´, o której mowa w art. 521, do
Izby Wojskowej Sàdu Najwy˝szego
mo˝e wnieÊç równie˝ Naczelny Pro-
kurator Wojskowy.”;

247) w art. 673 skreÊla si´ wyrazy „oraz stwierdzenia
niewa˝noÊci z mocy samego prawa”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce Kodeks post´powania karnego
(Dz. U. Nr 89, poz. 556 i Nr 160, poz. 1083, z 2000 r.
Nr 62, poz. 717, z 2001 r. Nr 106, poz. 1149 oraz
z 2002 r. Nr 213, poz. 1801) wprowadza si´ nast´pujà-
ce zmiany:

1) w art. 12 w pkt 9 po wyrazach „o którym mowa
w pkt 8” dodaje si´ przecinek i wyrazy „majàc na
uwadze koniecznoÊç zapewnienia w∏aÊciwego
wspó∏dzia∏ania prezesów sàdów wojskowych i po-
wszechnych przy wyznaczaniu ∏awników do sk∏adu
orzekajàcego”;

2) po art. 12 dodaje si´ art. 12a w brzmieniu:

„Art. 12a. W sprawie zakoƒczonej prawomocnym
wyrokiem skazujàcym, wydanym w po-
st´powaniu w stosunku do nieobecnych
na podstawie kodeksu, o którym mowa
w art. 3, w razie uj´cia skazanego lub je-
go osobistego zg∏oszenia si´ do dyspo-
zycji sàdu, skazanemu dor´cza si´ odpis
tego wyroku. Na wniosek skazanego
z∏o˝ony na piÊmie w zawitym terminie
14 dni od dnia dor´czenia, sàd, którego
wyrok si´ uprawomocni∏, niezw∏ocznie
wyznacza rozpraw´, a wydany w tej in-
stancji wyrok traci moc z chwilà stawie-
nia si´ skazanego na rozpraw´.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 25 czerwca 1997 r. o Êwiad-
ku koronnym (Dz. U. Nr 114, poz. 738 i Nr 160, poz. 1083,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 40)
w art. 1 w ust. 2 wyrazy „przest´pstwo okreÊlone
w art. 258” zast´puje si´ wyrazami „przest´pstwa okre-
Êlone w art. 228 § 1, 3—6, art. 229 § 1, 3—5, art. 231 i 258”.

Art. 4. W ustawie z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochro-
nie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 11, poz. 95, z 2000 r.
Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462, z 2001 r. Nr 22,
poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580, Nr 110,
poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800 oraz
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153,
poz. 1271) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 4 w ust. 1 po wyrazach „zachowania tajem-
nicy paƒstwowej i s∏u˝bowej” dodaje si´ wyrazy
„oraz sposób post´powania z aktami spraw zawie-
rajàcych tajemnic´ paƒstwowà i s∏u˝bowà”;

2) w art. 49 w ust. 1 po wyrazach „W szczególnie uza-
sadnionych przypadkach” dodaje si´ przecinek
i wyrazy „z zastrze˝eniem przepisu art. 4 ust. 1,”.

Art. 5. Sprawy, w których przed wejÊciem w ˝ycie
ustawy rozpocz´to rozpraw´ g∏ównà, toczà si´ do koƒ-
ca post´powania w danej instancji wed∏ug przepisów
dotychczasowych, jednak˝e w razie zawieszenia post´-
powania, odroczenia rozprawy lub ponownego rozpo-
znania sprawy albo po zapadni´ciu prawomocnego
orzeczenia post´powanie toczy si´ wed∏ug przepisów
tej ustawy.

Art. 6. CzynnoÊci procesowe dokonane przed wej-
Êciem w ˝ycie ustawy sà skuteczne, je˝eli dokonano ich
z zachowaniem przepisów dotychczasowych.

Art. 7. Wy∏àczony z mocy prawa od udzia∏u w spra-
wie jest tak˝e s´dzia, który bra∏ udzia∏ w wydaniu: 

1) orzeczenia, którego niewa˝noÊç stwierdzono;

2) postanowienia o warunkowym umorzeniu post´-
powania.
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Art. 8. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
na podstawie niniejszej ustawy zachowujà moc przepi-
sy wydane przed jej wejÊciem w ˝ycie, je˝eli nie sà
sprzeczne z przepisami tej ustawy.

Art. 9. W razie wàtpliwoÊci, czy stosowaç prawo
dotychczasowe, czy przepisy niniejszej ustawy, stosu-
je si´ t´ ustaw´.

Art. 10. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o nakazie karnym, rozumie si´ przez to wyrok
nakazowy.

Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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156

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 23 stycznia 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie organizacji kancelarii tajnych

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 22 stycz-
nia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
Nr 11, poz. 95, z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 39, poz. 462,
z 2001 r. Nr 22, poz. 247, Nr 27, poz. 298, Nr 56, poz. 580,
Nr 110, poz. 1189, Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 17, poz. 155) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 9 lu-
tego 1999 r. w sprawie organizacji kancelarii tajnych
(Dz. U. Nr 18, poz. 156) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania w zakresie:

1) organizacji kancelarii tajnych,

2) stosowania Êrodków ochrony fizycznej,

3) trybu obiegu informacji niejawnych,

4) wzoru karty zapoznania si´ z dokumentem.

2. Wymagaƒ w zakresie, o którym mowa w ust. 1
pkt 1—3, nie stosuje si´ w jednostkach organi-
zacyjnych wymienionych w art. 53 ust. 2 usta-
wy z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie infor-
macji niejawnych.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 16 stycznia 2003 r.

w sprawie zawodów regulowanych, dla których wykonywania wyboru sta˝u adaptacyjnego albo testu umie-
j´tnoÊci dokonuje w∏aÊciwy organ

Na podstawie art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 26 kwiet-
nia 2001 r. o zasadach uznawania nabytych w paƒ-
stwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej kwalifikacji do
wykonywania zawodów regulowanych (Dz. U. Nr 87,
poz. 954 oraz z 2002 r. Nr 71, poz. 655) zarzàdza si´, co
nast´puje:

§ 1. Ustala si´ nast´pujàce zawody regulowane,
dla których wykonywania wyboru sta˝u adaptacyjne-
go albo testu umiej´tnoÊci dokonuje organ w∏aÊciwy
do podj´cia decyzji w sprawie uznania kwalifikacji do
wykonywania zawodu regulowanego, ze wzgl´du na
koniecznoÊç posiadania znajomoÊci polskiego pra-
wa:

1) doradca inwestycyjny;

2) doradca podatkowy;

3) makler gie∏d towarowych;

4) makler papierów wartoÊciowych;

——————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏ami ad-

ministracji rzàdowej — szkolnictwo wy˝sze oraz oÊwiata
i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).


