
31) wirusowe zapalenie jelit u norek (Mink viral enteri-
tis);

32) choroba Aleucka (Aleutian disease);

33) myksomatoza (Myxomatosis);

34) krwotoczna choroba królików (Rabbit haemorrha-
gic disease);

35) wiosenna wiremia karpi (Spring viraemia of carp);

36) bakteryjna choroba nerek ryb ∏ososiowatych (Re-
nibacteriosis);

37) zgnilec europejski (European foulbrood);

38) waroza (Varroosis);

39) choroba roztoczowa (Acariosis of bees);

40) bonamioza;

41) martelioza.
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CHOROBY ZAKAèNE ZWIERZÑT PODLEGAJÑCE ZAKAZOWI SZCZEPIE¡

1) pryszczyca (Foot and mouth disease — FMD);

2) p´cherzykowe zapalenie jamy ustnej (Vesicular
stomatitis);

3) choroba p´cherzykowa Êwiƒ (Swine vesicular di-
sease — SVD);

4) ksi´gosusz (Rinderpest);

5) pomór ma∏ych prze˝uwaczy (Peste des petits ru-
minants — PPR);

6) zaraza p∏ucna byd∏a (Contagious bovine pleuro-
pneumonia — CBPP);

7) guzowata choroba skóry byd∏a (Lumpy skin dise-
ase — LSD);

8) goràczka doliny Rift (Rift valley fever);

9) choroba niebieskiego j´zyka (Bluetongue);

10) ospa owiec i ospa kóz (Sheep pox and goat pox);

11) afrykaƒski pomór koni (African horse sickness);

12) afrykaƒski pomór Êwiƒ (African swine fever —
ASF);

13) klasyczny pomór Êwiƒ (Clasical swine fever —
CSF, Hog cholera);

14) wysoce zjadliwa grypa ptaków d. pomór drobiu
(Highly pathogenic avian influenza — HPAI d.
Fowl plague);

15) enterowirusowe zapalenie mózgu i rdzenia d. cho-
roba cieszyƒska i talfaƒska (Porcine enteroviral
encephalomyelitis);

16) bruceloza u byd∏a, kóz, owiec i Êwiƒ (B. melitensis,
B. ovis, B. suis i B. abortus);

17) zakaêne zapalenie nosa i tchawicy/otr´t byd∏a (In-
fectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular
vulvovaginitis — IBR/IPV).
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USTAWA

z dnia 18 marca 2004 r.

o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks post´powania karnego
oraz ustawy — Kodeks wykroczeƒ

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.1)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 112 otrzymuje brzmienie:

„Art. 112. Niezale˝nie od przepisów obowiàzujà-
cych w miejscu pope∏nienia czynu za-

bronionego, ustaw´ karnà polskà stosu-
je si´ do obywatela polskiego oraz cu-
dzoziemca w razie pope∏nienia:

1) przest´pstwa przeciwko bezpieczeƒ-
stwu wewn´trznemu lub zewn´trzne-
mu Rzeczypospolitej Polskiej,

2) przest´pstwa przeciwko polskim
urz´dom lub funkcjonariuszom pu-
blicznym,

3) przest´pstwa przeciwko istotnym
polskim interesom gospodarczym,

4) przest´pstwa fa∏szywych zeznaƒ z∏o-
˝onych wobec urz´du polskiego,

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179,
poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255 oraz
z 2004 r. Nr 25, poz. 219.



5) przest´pstwa, z którego zosta∏a osià-
gni´ta, chocia˝by poÊrednio, korzyÊç
majàtkowa na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej.”;

2) w art. 114:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Orzeczenie zapad∏e za granicà nie stanowi
przeszkody do wszcz´cia lub prowadzenia
post´powania karnego o ten sam czyn za-
broniony przed sàdem polskim.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje si´:

1) je˝eli wyrok skazujàcy zapad∏y za grani-
cà zosta∏ przej´ty do wykonania na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak
równie˝ wtedy, gdy orzeczenie zapad∏e
za granicà dotyczy przest´pstwa,
w zwiàzku z którym nastàpi∏o przekaza-
nie Êcigania lub wydanie sprawcy z te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

2) do orzeczeƒ mi´dzynarodowych trybu-
na∏ów karnych dzia∏ajàcych na podsta-
wie wià˝àcego Rzeczpospolità Polskà
prawa mi´dzynarodowego,

3) do orzeczeƒ sàdów paƒstw obcych, je-
˝eli wynika to z wià˝àcej Rzeczpospoli-
tà Polskà umowy mi´dzynarodowej.”;

3) w art. 115 § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Dokumentem jest ka˝dy przedmiot lub inny
zapisany noÊnik informacji, z którym jest
zwiàzane okreÊlone prawo, albo który ze
wzgl´du na zawartà w nim treÊç stanowi
dowód prawa, stosunku prawnego lub oko-
licznoÊci majàcej znaczenie prawne.”;

4) w art. 130 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Kto, w celu udzielenia obcemu wywiadowi
wiadomoÊci okreÊlonych w § 2, gromadzi je
lub przechowuje, wchodzi do systemu infor-
matycznego w celu ich uzyskania albo zg∏a-
sza gotowoÊç dzia∏ania na rzecz obcego wy-
wiadu przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od
6 miesi´cy do lat 8.”;

5) w art. 165 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) zak∏ócajàc, uniemo˝liwiajàc lub w inny sposób
wp∏ywajàc na automatyczne przetwarzanie,
gromadzenie lub przekazywanie danych infor-
matycznych,”; 

6) art. 200 otrzymuje brzmienie:

„Art. 200. Kto obcuje p∏ciowo z ma∏oletnim poni-
˝ej lat 15 lub dopuszcza si´ wobec takiej
osoby innej czynnoÊci seksualnej lub
doprowadza jà do poddania si´ takim
czynnoÊciom albo do ich wykonania,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci
od roku do lat 10.”;

7) art. 202 otrzymuje brzmienie:

„Art. 202. § 1. Kto publicznie prezentuje treÊci por-
nograficzne w taki sposób, ˝e mo˝e
to narzuciç ich odbiór osobie, która
tego sobie nie ˝yczy, 

podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolnoÊci albo pozbawie-
nia wolnoÊci do roku.

§ 2. Kto ma∏oletniemu poni˝ej lat 15
prezentuje treÊci pornograficzne lub
udost´pnia mu przedmioty majàce
taki charakter albo rozpowszechnia
treÊci pornograficzne w sposób
umo˝liwiajàcy takiemu ma∏oletnie-
mu zapoznanie si´ z nimi, 

podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolnoÊci albo pozbawie-
nia wolnoÊci do lat 2.

§ 3. Kto w celu rozpowszechniania pro-
dukuje, utrwala lub sprowadza albo
rozpowszechnia lub publicznie pre-
zentuje treÊci pornograficzne
z udzia∏em ma∏oletniego albo treÊci
pornograficzne zwiàzane z prezen-
towaniem przemocy lub pos∏ugi-
waniem si´ zwierz´ciem, 

podlega karze pozbawienia wol-
noÊci od 6 miesi´cy do lat 8. 

§ 4. Kto utrwala, sprowadza, przecho-
wuje lub posiada treÊci pornogra-
ficzne z udzia∏em ma∏oletniego po-
ni˝ej lat 15, 

podlega karze pozbawienia wol-
noÊci od 3 miesi´cy do lat 5.

§ 5. Sàd mo˝e orzec przepadek narz´dzi
lub innych przedmiotów, które s∏u-
˝y∏y lub by∏y przeznaczone do po-
pe∏nienia przest´pstw okreÊlonych
w § 1—4, chocia˝by nie stanowi∏y
w∏asnoÊci sprawcy.”;

8) po art. 268 dodaje si´ art. 268a w brzmieniu:

„Art. 268a. § 1. Kto, nie b´dàc do tego uprawnio-
nym, niszczy, uszkadza, usuwa,
zmienia lub utrudnia dost´p do
danych informatycznych albo
w istotnym stopniu zak∏óca lub
uniemo˝liwia automatyczne prze-
twarzanie, gromadzenie lub prze-
kazywanie takich danych, 

podlega karze pozbawienia wol-
noÊci do lat 3.

§ 2. Kto, dopuszczajàc si´ czynu okre-
Êlonego w § 1, wyrzàdza znacznà
szkod´ majàtkowà,

podlega karze pozbawienia wol-
noÊci od 3 miesi´cy do lat 5.
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§ 3. Âciganie przest´pstwa okreÊlone-
go w § 1 lub 2 nast´puje na wnio-
sek pokrzywdzonego.”;

9) art. 269 otrzymuje brzmienie:

„Art. 269. § 1. Kto niszczy, uszkadza, usuwa lub
zmienia dane informatyczne
o szczególnym znaczeniu dla
obronnoÊci kraju, bezpieczeƒstwa
w komunikacji, funkcjonowania ad-
ministracji rzàdowej, innego orga-
nu paƒstwowego lub instytucji paƒ-
stwowej albo samorzàdu terytorial-
nego albo zak∏óca lub uniemo˝liwia
automatyczne przetwarzanie, gro-
madzenie lub przekazywanie takich
danych, 

podlega karze pozbawienia wol-
noÊci od 6 miesi´cy do lat 8.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto do-
puszcza si´ czynu okreÊlonego
w § 1, niszczàc albo wymieniajàc
noÊnik informacji lub niszczàc albo
uszkadzajàc urzàdzenie s∏u˝àce do
automatycznego przetwarzania,
gromadzenia lub przekazywania
danych informatycznych.”;

10) po art. 269 dodaje si´ art. 269a oraz art. 269b
w brzmieniu:

„Art. 269a. Kto, nie b´dàc do tego uprawnionym,
przez transmisj´, zniszczenie, usuni´-
cie, uszkodzenie lub zmian´ danych in-
formatycznych, w istotnym stopniu za-
k∏óca prac´ systemu komputerowego
lub sieci teleinformatycznej, 

podlega karze pozbawienia wolno-
Êci od 3 miesi´cy do lat 5. 

Art. 269b. § 1. Kto wytwarza, pozyskuje, zbywa
lub udost´pnia innym osobom
urzàdzenia lub programy kompu-
terowe przystosowane do pope∏-
nienia przest´pstwa okreÊlonego
w art. 165 § 1 pkt 4, art. 267 § 2,
art. 268a § 1 albo § 2 w zwiàzku
z § 1, art. 269 § 2 albo art. 269a,
a tak˝e has∏a komputerowe, kody
dost´pu lub inne dane umo˝li-
wiajàce dost´p do informacji
przechowywanych w systemie
komputerowym lub sieci telein-
formatycznej, 

podlega karze pozbawienia
wolnoÊci do lat 3.

§ 2. W razie skazania za przest´pstwo
okreÊlone w § 1, sàd orzeka prze-
padek okreÊlonych w nim przed-
miotów, a mo˝e orzec ich przepa-
dek, je˝eli nie stanowi∏y w∏asnoÊci
sprawcy.”;

11) w art. 287 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej
lub wyrzàdzenia innej osobie szkody, bez
upowa˝nienia, wp∏ywa na automatyczne
przetwarzanie, gromadzenie lub przekazywa-
nie danych informatycznych lub zmienia,
usuwa albo wprowadza nowy zapis danych
informatycznych, 

podlega karze pozbawienia wolnoÊci od
3 miesi´cy do lat 5.”;

12) art. 297 otrzymuje brzmienie:

„Art. 297. § 1. Kto, w celu uzyskania dla siebie lub
kogo innego, od banku lub jednost-
ki organizacyjnej prowadzàcej po-
dobnà dzia∏alnoÊç gospodarczà na
podstawie ustawy albo od organu
lub instytucji dysponujàcych Êrod-
kami publicznymi — kredytu, po-
˝yczki pieni´˝nej, por´czenia, gwa-
rancji, akredytywy, dotacji, subwen-
cji, potwierdzenia przez bank zobo-
wiàzania wynikajàcego z por´cze-
nia lub z gwarancji lub podobnego
Êwiadczenia pieni´˝nego na okre-
Êlony cel gospodarczy, elektronicz-
nego instrumentu p∏atniczego lub
zamówienia publicznego, przedk∏a-
da podrobiony, przerobiony, po-
Êwiadczajàcy nieprawd´ albo nie-
rzetelny dokument albo nierzetelne,
pisemne oÊwiadczenie dotyczàce
okolicznoÊci o istotnym znaczeniu
dla uzyskania wymienionego
wsparcia finansowego, instrumen-
tu p∏atniczego lub zamówienia, 

podlega karze pozbawienia wol-
noÊci od 3 miesi´cy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wbrew
cià˝àcemu obowiàzkowi, nie po-
wiadamia w∏aÊciwego podmiotu
o powstaniu sytuacji mogàcej mieç
wp∏yw na wstrzymanie albo ograni-
czenie wysokoÊci udzielonego
wsparcia finansowego, okreÊlone-
go w § 1, lub zamówienia publicz-
nego albo na mo˝liwoÊç dalszego
korzystania z elektronicznego in-
strumentu p∏atniczego.

§ 3. Nie podlega karze, kto przed 
wszcz´ciem post´powania karnego
dobrowolnie zapobieg∏ wykorzy-
staniu wsparcia finansowego lub
instrumentu p∏atniczego, okreÊlo-
nych w § 1, zrezygnowa∏ z dotacji
lub zamówienia publicznego albo
zaspokoi∏ roszczenia pokrzywdzo-
nego.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — 
Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, 
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poz. 555, z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w art. 143 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Spisania protoko∏u wymagajà:

1) przyj´cie ustnego zawiadomienia o prze-
st´pstwie, wniosku o Êciganie i jego cof-
ni´cie,

2) przes∏uchanie oskar˝onego, Êwiadka, bie-
g∏ego i kuratora,

3) dokonanie ogl´dzin,

4) dokonanie otwarcia zw∏ok oraz wyj´cie
zw∏ok z grobu,

5) przeprowadzenie eksperymentu, konfron-
tacji oraz okazania,

6) przeszukanie osoby, miejsca, rzeczy i sys-
temu informatycznego oraz zatrzymanie
rzeczy i danych informatycznych,

7) otwarcie korespondencji i przesy∏ki oraz
odtworzenie utrwalonych zapisów,

8) zaznajomienie podejrzanego z materia∏a-
mi zebranymi w post´powaniu przygoto-
wawczym,

9) przyj´cie por´czenia,

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

11) przebieg rozprawy.”;

2) w art. 218 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Urz´dy, instytucje i podmioty prowadzàce
dzia∏alnoÊç w dziedzinie poczty lub dzia∏al-
noÊç telekomunikacyjnà, urz´dy celne oraz
instytucje i przedsi´biorstwa transportowe
obowiàzane sà wydaç sàdowi lub prokurato-
rowi, na ˝àdanie zawarte w postanowieniu,
korespondencj´ i przesy∏ki oraz wykaz po∏à-
czeƒ telekomunikacyjnych lub innych przeka-
zów informacji, w tym korespondencji prze-
sy∏anej pocztà elektronicznà, z uwzgl´dnie-
niem czasu ich dokonania i innych danych
zwiàzanych z po∏àczeniem lub przekazem,
niestanowiàcych treÊci rozmowy telefonicz-
nej lub innego przekazu informacji, je˝eli ma-
jà znaczenie dla toczàcego si´ post´powania.
Tylko sàd lub prokurator majà prawo je
otwieraç lub zarzàdziç ich otwarcie.

§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, dor´-
cza si´ adresatom korespondencji oraz abo-
nentowi telefonu lub nadawcy, którego wy-
kaz po∏àczeƒ lub innych przekazów informa-

cji zosta∏ wydany. Dor´czenie postanowienia
mo˝e byç odroczone na czas oznaczony, nie-
zb´dny ze wzgl´du na dobro sprawy, lecz nie
póêniej ni˝ do czasu prawomocnego zakoƒ-
czenia post´powania.”;

3) po art. 218 dodaje si´ art. 218a oraz 218b
w brzmieniu:

„Art. 218a. § 1. Urz´dy, instytucje i podmioty pro-
wadzàce dzia∏alnoÊç telekomuni-
kacyjnà obowiàzane sà niezw∏ocz-
nie zabezpieczyç, na ˝àdanie sàdu
lub prokuratora zawarte w posta-
nowieniu, na czas okreÊlony, nie-
przekraczajàcy jednak 90 dni, dane
informatyczne przechowywane
w urzàdzeniach zawierajàcych te
dane na noÊniku lub w systemie
informatycznym. Przepis art. 218
§ 2 zdanie drugie stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 2. Pozbawione znaczenia dla post´-
powania karnego dane informa-
tyczne, o których mowa w § 1, na-
le˝y niezw∏ocznie zwolniç spod za-
bezpieczenia.

Art. 218b. 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
technicznego przygotowania syste-
mów i sieci s∏u˝àcych do przekazywa-
nia informacji — do gromadzenia wy-
kazów po∏àczeƒ telefonicznych i in-
nych przekazów informacji, z uwzgl´d-
nieniem czasu ich dokonania i innych
danych zwiàzanych z po∏àczeniem lub
przekazem, niestanowiàcych treÊci
rozmowy telefonicznej lub innego
przekazu informacji, a tak˝e sposoby
zabezpieczania danych informatycz-
nych w urzàdzeniach zawierajàcych te
dane oraz w systemach i na noÊnikach
informatycznych, w tym danych prze-
sy∏anych pocztà elektronicznà, majàc
na uwadze koniecznoÊç zabezpiecze-
nia wykazów po∏àczeƒ telefonicznych
i innych przekazów informacji oraz da-
nych informatycznych przed ich utratà,
zniekszta∏ceniem lub nieuprawnionym
ujawnieniem.”;

4) art. 236a otrzymuje brzmienie:

„Art. 236a. Przepisy rozdzia∏u niniejszego stosuje
si´ odpowiednio do dysponenta i u˝yt-
kownika urzàdzenia zawierajàcego da-
ne informatyczne lub systemu infor-
matycznego, w zakresie danych prze-
chowywanych w tym urzàdzeniu lub
systemie albo na noÊniku znajdujàcym
si´ w jego dyspozycji lub u˝ytkowaniu,
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z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
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poz. 1188 oraz z 2004 r. Nr 51, poz. 514.



w tym korespondencji przesy∏anej
pocztà elektronicznà.”;

5) tytu∏ rozdzia∏u 65 otrzymuje brzmienie:

„Ekstradycja oraz przewóz osób Êciganych albo
skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek
paƒstw obcych”;

6) art. 602 otrzymuje brzmienie:

„Art. 602. § 1. Z zastrze˝eniem przepisów rozdzia-
∏u 65b, ekstradycja jest wydaniem
osoby Êciganej albo skazanego, na
wniosek paƒstwa obcego, w celach
okreÊlonych w § 2.

§ 2. W razie z∏o˝enia przez organ paƒ-
stwa obcego wniosku o wydanie
osoby Êciganej w celu przeprowa-
dzenia przeciw niej post´powania
karnego lub wykonania orzeczonej
co do niej kary albo Êrodka zabez-
pieczajàcego, prokurator przes∏u-
chuje t´ osob´ i w miar´ potrzeby
zabezpiecza dowody znajdujàce si´
w kraju, po czym wnosi spraw´ do
w∏aÊciwego miejscowo sàdu okr´-
gowego.”;

7) w art. 603a w § 6 wyrazy „art. 602,” zast´puje si´
wyrazami „art. 602 § 2, art.”;

8) po rozdziale 65 dodaje si´ rozdzia∏y 65a oraz 65b
w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 65a

Wystàpienie do paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej o przekazanie osoby Êciganej

na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Art. 607a. W razie podejrzenia, ˝e osoba Êciga-
na za przest´pstwo pope∏nione na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej
przebywa na terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,
w∏aÊciwy miejscowo sàd okr´gowy,
na wniosek prokuratora, mo˝e wydaç
europejski nakaz aresztowania, zwa-
ny w niniejszym rozdziale „naka-
zem”.

Art. 607b. Wydanie nakazu jest niedopuszczal-
ne:

1) w zwiàzku z prowadzonym prze-
ciwko osobie Êciganej post´powa-
niem karnym o przest´pstwo za-
gro˝one karà pozbawienia wolno-
Êci do roku,

2) w celu wykonania kary pozbawie-
nia wolnoÊci orzeczonej w wymia-
rze do 4 miesi´cy albo innego
Êrodka polegajàcego na pozbawie-
niu wolnoÊci na czas nieprzekra-
czajàcy 4 miesi´cy.

Art. 607c. § 1. Nakaz powinien zawieraç:

1) oznaczenie sàdu wyst´pujàce-
go, ze wskazaniem jego adre-
su, numeru telefonu, telefaksu
i adresu poczty elektronicznej,

2) dat´ oraz miejsce wydania na-
kazu,

3) dane okreÊlajàce to˝samoÊç
i obywatelstwo osoby Êciganej,

4) sygnatur´, rodzaj i treÊç pra-
womocnego albo podlegajàce-
go wykonaniu orzeczenia sà-
du, w zwiàzku z którym nakaz
zosta∏ wydany,

5) przytoczenie opisu i kwalifika-
cji prawnej czynu,

6) górnà granic´ ustawowego za-
gro˝enia karà pozbawienia
wolnoÊci przest´pstwa, o które
toczy si´ post´powanie, lub
wysokoÊç orzeczonej kary po-
zbawienia wolnoÊci albo inne-
go Êrodka polegajàcego na po-
zbawieniu wolnoÊci,

7) zwi´z∏y opis stanu faktycznego
sprawy,

8) wskazanie nast´pstw czynu
nieobj´tych ustawowymi zna-
mionami przest´pstwa.

§ 2. Nakaz powinien zostaç przet∏u-
maczony na j´zyk urz´dowy paƒ-
stwa wykonania nakazu.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór nakazu, majàc na uwadze
koniecznoÊç udost´pnienia paƒ-
stwu cz∏onkowskiemu Unii Euro-
pejskiej, do którego jest kierowa-
ny, danych niezb´dnych do pod-
j´cia prawid∏owej decyzji
w przedmiocie przekazania oso-
by Êciganej.

Art. 607d. § 1. Je˝eli miejsce pobytu osoby Êci-
ganej jest znane, sàd okr´gowy,
który wyda∏ nakaz, przekazuje go
bezpoÊrednio w∏aÊciwemu orga-
nowi sàdowemu paƒstwa wyko-
nania nakazu; odpis nakazu prze-
kazuje si´ Ministrowi Sprawiedli-
woÊci.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowied-
nio w wypadku, gdy paƒstwo
wykonania nakazu zwróci∏o si´
o przedstawienie dodatkowych
informacji lub dokumentów.

Art. 607e. § 1. Osoby przekazanej w wyniku wy-
konania nakazu nie mo˝na Êcigaç
za przest´pstwa inne ni˝ te, które
stanowi∏y podstaw´ przekazania,
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ani wykonaç orzeczonych wobec
niej za te przest´pstwa kar po-
zbawienia wolnoÊci albo innych
Êrodków polegajàcych na pozba-
wieniu wolnoÊci.

§ 2. Sàd, który prawomocnie orzek∏
w sprawie, mo˝e zarzàdziç wyko-
nanie kary tylko za te przest´p-
stwa, które stanowi∏y podstaw´
przekazania osoby Êciganej.
W posiedzeniu sàdu majà prawo
wziàç udzia∏ prokurator i osoba
Êcigana. Przepis art. 451 stosuje
si´ odpowiednio.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli:

1) paƒstwo wykonania nakazu
z∏o˝y∏o oÊwiadczenie o do-
puszczalnoÊci Êcigania lub
wykonania kar pozbawienia
wolnoÊci albo innych Êrod-
ków polegajàcych na pozba-
wieniu wolnoÊci za wszystkie
czyny pope∏nione przed prze-
kazaniem, chyba ˝e organ sà-
dowy tego paƒstwa w orze-
czeniu o przekazaniu postano-
wi∏ inaczej,

2) osoba przekazana, pomimo
takiej mo˝liwoÊci, nie opuÊci∏a
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w ciàgu 45 dni od
dnia prawomocnego zakoƒ-
czenia post´powania albo po
opuszczeniu terytorium Rze-
czypospolitej Polskiej na nie
powróci∏a,

3) nie zosta∏a orzeczona kara po-
zbawienia wolnoÊci albo inny
Êrodek polegajàcy na pozba-
wieniu wolnoÊci,

4) post´powanie karne nie wià˝e
si´ ze stosowaniem wobec
osoby Êciganej Êrodka pole-
gajàcego na pozbawieniu
wolnoÊci,

5) czyn osoby Êciganej jest za-
gro˝ony karà lub Êrodkiem
niepolegajàcymi na pozba-
wieniu wolnoÊci,

6) osoba Êcigana wyrazi∏a zgod´
na przekazanie i zrzek∏a si´ ko-
rzystania z prawa okreÊlonego
w § 1,

7) osoba Êcigana, po jej przeka-
zaniu, z∏o˝y∏a przed sàdem
w∏aÊciwym do rozpoznania
sprawy oÊwiadczenie o zrze-
czeniu si´ korzystania z prawa
okreÊlonego w § 1 w odniesie-
niu do czynów pope∏nionych
przed przekazaniem,

8) organ sàdowy paƒstwa wy-
konania nakazu, który przeka-
za∏ osob´ Êciganà, na wnio-
sek sàdu w∏aÊciwego do roz-
poznania sprawy, wyrazi∏
zgod´ na Êciganie lub wyko-
nanie kar pozbawienia wol-
noÊci albo innych Êrodków
polegajàcych na pozbawieniu
wolnoÊci za przest´pstwa
okreÊlone w pkt 1.

§ 4. Wniosek, o którym mowa w § 3
pkt 8, powinien zawieraç infor-
macje wymienione w art. 607c
§ 1. Przepis art. 607c § 2 stosuje
si´ odpowiednio.

Art. 607f. Na poczet orzeczonej lub wykonywa-
nej kary pozbawienia wolnoÊci zalicza
si´ okres faktycznego pozbawienia
wolnoÊci w paƒstwie wykonania na-
kazu w zwiàzku z przekazaniem.

Art. 607g. Po prawomocnym zakoƒczeniu po-
st´powania karnego przeciwko oso-
bie Êciganej lub wykonaniu wobec
niej kary pozbawienia wolnoÊci albo
innego Êrodka polegajàcego na po-
zbawieniu wolnoÊci sàd w∏aÊciwy do
rozpoznania sprawy przesy∏a odpis
orzeczenia lub zawiadomienie o wy-
konaniu kary albo innego Êrodka do
organu wymiaru sprawiedliwoÊci
paƒstwa wykonania nakazu.

Art. 607h. § 1. Sàd lub prokurator mo˝e wystà-
piç do organu wymiaru sprawie-
dliwoÊci paƒstwa wykonania na-
kazu o zaj´cie i przekazanie
przedmiotów pochodzàcych
bezpoÊrednio z przest´pstwa
oraz przedmiotów, które s∏u˝y∏y
lub by∏y przeznaczone do pope∏-
nienia przest´pstwa, tak˝e wte-
dy, gdy wykonanie nakazu nie
jest mo˝liwe ze wzgl´du na
Êmierç lub ucieczk´ osoby Êci-
ganej.

§ 2. Przekazane przedmioty, o któ-
rych mowa w § 1, zwraca si´
paƒstwu wykonania nakazu, je-
˝eli przy ich przekazaniu zastrze-
˝ono zwrot lub gdy podlegajà
one zwrotowi pokrzywdzonemu
lub innemu uprawnionemu pod-
miotowi, przebywajàcemu na te-
rytorium paƒstwa wykonania na-
kazu.

Art. 607i. § 1. Osoba Êcigana, która w wyniku
przekazania znalaz∏a si´ na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej,
podlega dalszemu przekazaniu
bez zgody paƒstwa wykonania
nakazu w zwiàzku z przest´p-
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stwami pope∏nionymi przed
przekazaniem, tylko wtedy, gdy:

1) pomimo takiej mo˝liwoÊci nie
opuÊci∏a terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej w ciàgu
45 dni od dnia prawomocne-
go zakoƒczenia post´powania
albo po opuszczeniu teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej
na nie powróci∏a,

2) wyrazi∏a zgod´ na przekazanie
do paƒstwa innego ni˝ paƒ-
stwo wykonania nakazu,

3) stosuje si´ do niej przepis
art. 607e § 3 pkt 2, 6, 7 albo 8.

§ 2. Na dalsze przekazanie osoby Êci-
ganej, która w wyniku przekaza-
nia znalaz∏a si´ na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, wyma-
gana jest zgoda w∏aÊciwego or-
ganu sàdowego paƒstwa wyko-
nania nakazu, które przekaza∏o t´
osob´. Wniosek w∏aÊciwego sà-
du okr´gowego o wyra˝enie zgo-
dy na dalsze przekazanie powi-
nien zawieraç informacje wymie-
nione w art. 607c § 1. Przepis
art. 607c § 2 stosuje si´ odpo-
wiednio.

§ 3. Na wydanie osoby Êciganej, któ-
ra w wyniku przekazania znalaz∏a
si´ na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, wymagana jest zgo-
da w∏aÊciwego organu paƒstwa
wykonania nakazu, które przeka-
za∏o t´ osob´.

Art. 607j. § 1. Je˝eli paƒstwo wykonania naka-
zu przekaza∏o osob´ Êciganà
pod warunkiem, ˝e wykonanie
kary pozbawienia wolnoÊci albo
innego Êrodka polegajàcego na
pozbawieniu wolnoÊci nastàpi
w tym paƒstwie, post´powania
wykonawczego nie wszczyna
si´.

§ 2. W wypadku, o którym mowa
w § 1, sàd w∏aÊciwy do rozpozna-
nia sprawy, niezw∏ocznie po upra-
womocnieniu si´ orzeczenia, wy-
daje postanowienie o przekazaniu
skazanego do w∏aÊciwego paƒ-
stwa cz∏onkowskiego Unii Euro-
pejskiej w celu wykonania orze-
czonej kary albo innego Êrodka
polegajàcego na pozbawieniu
wolnoÊci. Odpis postanowienia
wraz z odpisem orzeczenia podle-
gajàcego wykonaniu przekazuje
si´ w∏aÊciwemu organowi sàdo-
wemu paƒstwa wykonania naka-
zu.

Rozdzia∏ 65b

Wystàpienie paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej o przekazanie osoby Êciganej

na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Art. 607k. § 1. Przekazanie z terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej osoby Êciga-
nej europejskim nakazem aresz-
towania, zwanym w niniejszym
rozdziale „nakazem europej-
skim”, nast´puje w celu przepro-
wadzenia przeciwko niej, na tery-
torium innego paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, po-
st´powania karnego lub wykona-
nia orzeczonej kary pozbawienia
wolnoÊci albo innego Êrodka po-
legajàcego na pozbawieniu wol-
noÊci.

§ 2. W razie otrzymania nakazu euro-
pejskiego prokurator przes∏uchu-
je osob´, której nakaz dotyczy,
informujàc jà o treÊci nakazu eu-
ropejskiego oraz o mo˝liwoÊci
wyra˝enia zgody na przekazanie
lub zgody na niestosowanie
przepisu art. 607e § 1, po czym
wnosi spraw´ do w∏aÊciwego
miejscowo sàdu okr´gowego.

§ 3. Nakaz europejski mo˝e byç po∏à-
czony z wnioskiem o zastosowa-
nie tymczasowego aresztowania
lub innego Êrodka zapobiegaw-
czego.

§ 4. Je˝eli odr´bne przepisy prawa
polskiego stanowià, ˝e Êciganie
osoby, wobec której wydano na-
kaz europejski, jest uzale˝nione
od zezwolenia w∏aÊciwej w∏adzy,
przed skierowaniem sprawy do
sàdu stosuje si´ przepis art. 13.

§ 5. Je˝eli jednoczeÊnie z wydaniem
nakazu europejskiego paƒstwo
cz∏onkowskie Unii Europejskiej
zwróci∏o si´ o dokonanie prze-
s∏uchania osoby Êciganej, osob´
takà nale˝y przes∏uchaç przed
rozpoznaniem nakazu. Przes∏u-
chanie odbywa si´ w obecnoÊci
osoby wskazanej w nakazie euro-
pejskim. Przepis art. 588 § 4 sto-
suje si´ odpowiednio. 

Art. 607l. § 1. W przedmiocie przekazania i tym-
czasowego aresztowania sàd
orzeka na posiedzeniu, w którym
majà prawo wziàç udzia∏ prokura-
tor i obroƒca.

§ 2. Je˝eli osoba Êcigana wyrazi takà
wol´, sàd przyjmuje od niej do
protoko∏u oÊwiadczenie o zgo-
dzie na przekazanie lub o zgo-
dzie na niestosowanie przepisu
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art. 607e § 1. OÊwiadczenie nie
mo˝e byç cofni´te, o czym nale-
˝y pouczyç osob´ Êciganà.

§ 3. Na postanowienie sàdu w przed-
miocie przekazania przys∏uguje
za˝alenie. W wypadku, o którym
mowa w § 2, za˝alenie wnosi si´
w terminie 3 dni od dnia og∏o-
szenia postanowienia. Przepisy
art. 252 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 607m. § 1. Postanowienie w przedmiocie
przekazania sàd wydaje w termi-
nie 60 dni od dnia zatrzymania
osoby Êciganej. Je˝eli osoba Êci-
gana z∏o˝y∏a oÊwiadczenie, o któ-
rym mowa w art. 607l § 2, termin
ten wynosi 10 dni i biegnie od
dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia.

§ 2. W szczególnie uzasadnionych
wypadkach, gdy terminy okreÊlo-
ne w § 1 nie mogà byç dotrzyma-
ne, postanowienie w przedmio-
cie przekazania mo˝na wydaç
w terminie kolejnych 30 dni od
dnia up∏ywu tych terminów.
O opóênieniu nale˝y powiadomiç
organ sàdowy, który wyda∏ nakaz
europejski, podajàc przyczyn´
opóênienia.

§ 3. W wypadku, okreÊlonym
w art. 607k § 4, terminy, o któ-
rych mowa w § 1 i 2, biegnà od
uzyskania zezwolenia na Êciga-
nie. Je˝eli bieg tych terminów ju˝
si´ rozpoczà∏, ulega on zawiesze-
niu do czasu uzyskania zezwole-
nia.

Art. 607n. § 1. Osob´ Êciganà, wobec której za-
pad∏o prawomocne postanowie-
nie o przekazaniu, przekazuje si´
w∏aÊciwemu organowi sàdowe-
mu paƒstwa wydania nakazu eu-
ropejskiego najpóêniej w termi-
nie 10 dni od dnia uprawomoc-
nienia si´ postanowienia.

§ 2. Je˝eli przekazanie osoby Êciga-
nej w terminie okreÊlonym w § 1
nie jest mo˝liwe na skutek si∏y
wy˝szej albo zagro˝enia dla ˝ycia
lub zdrowia tej osoby, osob´ Êci-
ganà, o której mowa w § 1, prze-
kazuje si´ w∏aÊciwemu organowi
sàdowemu paƒstwa wydania na-
kazu europejskiego w ciàgu
10 dni od dnia up∏ywu nowo
ustalonego terminu przekazania.

§ 3. Je˝eli paƒstwo wydania nakazu
europejskiego nie przejmie oso-
by podlegajàcej przekazaniu
w terminach, o których mowa
w § 1 albo 2, zarzàdza si´ nie-

zw∏oczne zwolnienie tej osoby,
je˝eli nie jest ona pozbawiona
wolnoÊci w innej sprawie.

Art. 607o. Je˝eli przeciwko osobie Êciganej jest
prowadzone w kraju post´powanie
karne o inny czyn ni˝ wskazany w na-
kazie europejskim lub osoba ta ma
odbyç w kraju za taki czyn kar´ po-
zbawienia wolnoÊci, sàd, wydajàc
postanowienie o przekazaniu, odra-
cza jego wykonanie do czasu zakoƒ-
czenia w kraju post´powania karne-
go lub do czasu wykonania w kraju
kary pozbawienia wolnoÊci.

Art. 607p. Odmawia si´ wykonania nakazu eu-
ropejskiego, je˝eli:

1) przest´pstwo, którego dotyczy na-
kaz europejski, w wypadku jurys-
dykcji polskich sàdów karnych,
podlega darowaniu na mocy
amnestii,

2) w stosunku do osoby Êciganej za-
pad∏o w innym paƒstwie prawo-
mocne orzeczenie co do tych sa-
mych czynów oraz, w wypadku
skazania za te same czyny, osoba
Êcigana odbywa kar´ lub jà odby∏a
albo kara nie mo˝e byç wykonana
wed∏ug prawa paƒstwa, w którym
zapad∏ wyrok skazujàcy,

3) w stosunku do osoby Êciganej za-
pad∏o prawomocne orzeczenie
o przekazaniu do innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europejskiej,

4) osoba, której dotyczy nakaz euro-
pejski, z powodu wieku nie ponosi
wed∏ug prawa polskiego odpowie-
dzialnoÊci karnej za czyny b´dàce
podstawà wydania nakazu euro-
pejskiego.

Art. 607r. § 1. Mo˝na odmówiç wykonania na-
kazu europejskiego, je˝eli:

1) przest´pstwo b´dàce podsta-
wà wydania nakazu europej-
skiego, inne ni˝ wymienione
w art. 607w, nie stanowi prze-
st´pstwa wed∏ug prawa pol-
skiego,

2) przeciwko osobie Êciganej,
której dotyczy nakaz europej-
ski, toczy si´ w Rzeczypospoli-
tej Polskiej post´powanie kar-
ne o przest´pstwo, które sta-
nowi podstaw´ nakazu euro-
pejskiego,

3) wobec osoby Êciganej, w zwiàz-
ku z czynem b´dàcym podsta-
wà wydania nakazu europej-
skiego zapad∏o prawomocne
orzeczenie o odmowie wszcz´-
cia post´powania, o umorzeniu
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post´powania lub inne orzecze-
nie koƒczàce post´powanie
w sprawie,

4) wed∏ug prawa polskiego na-
stàpi∏o przedawnienie Êcigania
lub wykonania kary, a prze-
st´pstwa, których to dotyczy,
podlega∏y jurysdykcji sàdów
polskich,

5) nakaz europejski dotyczy prze-
st´pstw, które wed∏ug prawa
polskiego zosta∏y pope∏nione,
w ca∏oÊci lub w cz´Êci, na tery-
torium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, jak równie˝ na polskim
statku wodnym lub powietrz-
nym,

6) za czyn zabroniony, którego
dotyczy nakaz europejski,
w paƒstwie wydania nakazu
europejskiego mo˝na orzec ka-
r´ do˝ywotniego pozbawienia
wolnoÊci albo inny Êrodek po-
legajàcy na pozbawieniu wol-
noÊci bez mo˝liwoÊci ubiega-
nia si´ o jego skrócenie.

§ 2. Przepisu § 1 pkt 1 nie stosuje si´,
je˝eli czyn nie stanowi przest´p-
stwa z powodu braku lub od-
miennego uregulowania w pra-
wie polskim odpowiednich op∏at,
podatków, ce∏ lub zasad obrotu
dewizowego.

Art. 607s. § 1. Nie podlega wykonaniu nakaz
europejski wydany w celu wyko-
nania kary pozbawienia wolnoÊci
lub Êrodka polegajàcego na po-
zbawieniu wolnoÊci wobec oso-
by Êciganej, b´dàcej obywatelem
polskim albo korzystajàcej w Rze-
czypospolitej Polskiej z prawa
azylu, je˝eli nie wyrazi ona zgody
na przekazanie.

§ 2. Mo˝na tak˝e odmówiç wykona-
nia nakazu europejskiego, je˝eli
zosta∏ on wydany w celu, o któ-
rym mowa w § 1, a osoba Êciga-
na ma miejsce zamieszkania lub
stale przebywa na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3. Odmawiajàc przekazania, z przy-
czyn okreÊlonych w § 1 lub 2, sàd
orzeka o wykonaniu kary albo
Êrodka, orzeczonych przez organ
sàdowy paƒstwa wydania naka-
zu europejskiego.

§ 4. W postanowieniu, o którym mo-
wa w § 3, sàd okreÊla kwalifikacj´
prawnà czynu wed∏ug prawa pol-
skiego. Sàd zwiàzany jest wymia-
rem orzeczonej kary. Je˝eli do
nakazu europejskiego nie do∏à-

czono dokumentów lub informa-
cji niezb´dnych do wykonania
kary na terytorium Rzeczypospo-
litej Polskiej, sàd odracza posie-
dzenie i zwraca si´ do w∏aÊciwe-
go organu paƒstwa wydania na-
kazu europejskiego o nades∏anie
takich dokumentów lub informa-
cji.

§ 5. Wykonanie kary odbywa si´ we-
d∏ug przepisów prawa polskiego. 

Art. 607t. § 1. Je˝eli nakaz europejski zosta∏
wydany w celu Êcigania osoby,
która jest obywatelem polskim
albo korzysta w Rzeczypospolitej
Polskiej z prawa azylu, przekaza-
nie mo˝e nastàpiç pod warun-
kiem, ˝e osoba ta b´dzie odes∏a-
na na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej po prawomocnym za-
koƒczeniu post´powania w paƒ-
stwie wydania nakazu europej-
skiego. 

§ 2. W razie skazania osoby, o której
mowa w § 1, na kar´ pozbawie-
nia wolnoÊci albo orzeczenia wo-
bec niej innego Êrodka polegajà-
cego na pozbawieniu wolnoÊci
stosuje si´ odpowiednio przepi-
sy art. 607s § 3—5.

Art. 607u. Je˝eli nakaz europejski zosta∏ wyda-
ny w celu wykonania kary albo Êrod-
ka zabezpieczajàcego, orzeczonych
zaocznie, a osoba Êcigana nie by∏a
wezwana do udzia∏u w post´powa-
niu ani w inny sposób zawiadomio-
na o terminie i miejscu rozprawy al-
bo posiedzenia, przekazanie tej oso-
by mo˝e si´ odbyç tylko wtedy, gdy
organ, który wyda∏ nakaz europejski,
zapewni jà o mo˝liwoÊci wystàpienia
w paƒstwie wydania nakazu euro-
pejskiego z wnioskiem o przeprowa-
dzenie z jej udzia∏em nowego post´-
powania sàdowego w tej samej
sprawie.

Art. 607w. OkolicznoÊç, ˝e czyn nie jest prze-
st´pstwem wed∏ug prawa polskiego,
nie stanowi przeszkody do wykona-
nia nakazu europejskiego, je˝eli do-
tyczy on czynu zagro˝onego w paƒ-
stwie jego wydania karà co najmniej
3 lat pozbawienia wolnoÊci albo czy-
nu, za który mo˝e byç orzeczony co
najmniej w tym samym wymiarze in-
ny Êrodek polegajàcy na pozbawie-
niu wolnoÊci, b´dàcego przest´p-
stwem:

1) udzia∏u w zorganizowanej grupie
albo zwiàzku majàcych na celu
pope∏nianie przest´pstw,

2) o charakterze terrorystycznym,
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3) handlu ludêmi,

4) przeciwko wolnoÊci seksualnej
lub obyczajnoÊci na szkod´ ma∏o-
letniego,

5) nielegalnego wytwarzania, prze-
twarzania, przemytu Êrodków
odurzajàcych, prekursorów, Êrod-
ków zast´pczych lub substancji
psychotropowych lub obrotu ni-
mi,

6) nielegalnego obrotu bronià, amu-
nicjà, materia∏ami wybuchowymi
lub radioaktywnymi,

7) ∏apownictwa i p∏atnej protekcji,

8) oszustwa,

9) wprowadzania do obrotu finanso-
wego wartoÊci majàtkowych po-
chodzàcych z nielegalnych lub
nieujawnionych êróde∏,

10) fa∏szowania oraz obrotu fa∏szywy-
mi pieni´dzmi lub innymi Êrodka-
mi p∏atniczymi,

11) przeciwko ochronie danych gro-
madzonych, przechowywanych,
przetwarzanych lub przekazywa-
nych w systemie informatycznym,

12) przeciwko Êrodowisku naturalne-
mu, w tym nielegalnego obrotu
zagro˝onymi gatunkami zwierzàt
i roÊlin,

13) udzielenia pomocy w nielegalnym
przekroczeniu granicy lub pobycie,

14) zabójstwa,

15) spowodowania ci´˝kiego uszczerb-
ku na zdrowiu,

16) nielegalnego obrotu organami
i tkankami ludzkimi,

17) bezprawnego pozbawienia cz∏o-
wieka wolnoÊci,

18) uprowadzenia cz∏owieka dla oku-
pu,

19) wzi´cia lub przetrzymywania za-
k∏adnika,

20) pope∏nionym z powodów narodo-
woÊciowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze wzgl´du na
bezwyznaniowoÊç,

21) rozboju z u˝yciem broni palnej lub
groêby jej u˝ycia,

22) wymuszenia rozbójniczego z u˝y-
ciem broni palnej lub groêby jej
u˝ycia,

23) nielegalnego obrotu dobrami kul-
tury,

24) sprzeniewierzenia cudzego mie-
nia,

25) podrabiania oraz obrotu podro-
bionymi wyrobami,

26) fa∏szowania oraz obrotu sfa∏szo-
wanymi dokumentami,

27) nielegalnego obrotu hormonami
lub podobnymi substancjami,

28) obrotu kradzionymi pojazdami
mechanicznymi,

29) zgwa∏cenia,

30) podpalenia,

31) nale˝àcym do w∏aÊciwoÊci Mi´dzy-
narodowego Trybuna∏u Karnego,

32) porwania statku wodnego lub po-
wietrznego,

33) sabota˝u.

Art. 607x. § 1. Je˝eli przed wydaniem w pierw-
szej instancji postanowienia
w przedmiocie przekazania wp∏y-
nie nakaz europejski dotyczàcy
tej samej osoby, wydany przez
organ sàdowy innego paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii Europej-
skiej, sàd rozpoznaje oba nakazy
europejskie ∏àcznie. Orzekajàc
o przekazaniu osoby Êciganej do
danego paƒstwa, sàd bierze pod
uwag´ okolicznoÊci ka˝dej ze
spraw, wag´ przest´pstwa i miej-
sce jego pope∏nienia, kolejnoÊç
wydania nakazów europejskich
oraz ich cele.

§ 2. Je˝eli kolejny nakaz europejski
dotyczàcy tej samej osoby wp∏y-
nie po wydaniu w pierwszej in-
stancji postanowienia w przed-
miocie poprzedniego nakazu eu-
ropejskiego, sàd odracza rozpo-
znanie kolejnego nakazu euro-
pejskiego do czasu uprawomoc-
nienia si´ tego postanowienia.

§ 3. W wypadku uchylenia przez 
sàd odwo∏awczy postanowienia,
o którym mowa w § 2, i przekaza-
nia nakazu europejskiego do po-
nownego rozpoznania w pierw-
szej instancji, stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy § 1.

Art. 607y. § 1. Je˝eli w stosunku do tej samej
osoby Êciganej wp∏ynie nakaz eu-
ropejski oraz wniosek o wydanie
paƒstwu obcemu, po rozpozna-
niu nakazu europejskiego sàd
orzeka w przedmiocie dopusz-
czalnoÊci jego wykonania oraz
zawiesza post´powanie i zawia-
damia o treÊci postanowienia Mi-
nistra SprawiedliwoÊci.

§ 2. Je˝eli Minister SprawiedliwoÊci
postanowi o wydaniu paƒstwu
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obcemu osoby, której dotyczy
nakaz europejski, post´powanie
w przedmiocie nakazu europej-
skiego umarza si´. W wypadku
odmowy wydania sàd podejmu-
je zawieszone post´powanie
i wydaje postanowienie w przed-
miocie przekazania.

Art. 607z. § 1. Je˝eli informacje przekazane
przez paƒstwo wydania nakazu
europejskiego nie sà wystarcza-
jàce do podj´cia decyzji w przed-
miocie przekazania osoby Êciga-
nej, sàd wzywa organ sàdowy,
który wyda∏ nakaz europejski, do
ich uzupe∏nienia we wskazanym
terminie.

§ 2. W wypadku niedotrzymania ter-
minu, o którym mowa w § 1, na-
kaz europejski podlega rozpozna-
niu w oparciu o informacje prze-
kazane wczeÊniej.

Art. 607za. § 1. Wniosek w∏aÊciwego organu sà-
dowego paƒstwa wydania naka-
zu europejskiego o zgod´ na Êci-
ganie lub wykonanie kar pozba-
wienia wolnoÊci albo Êrodków
polegajàcych na pozbawieniu
wolnoÊci za czyny pope∏nione
przed przekazaniem albo o zgod´
na dalsze przekazanie osoby Êci-
ganej rozpatruje sàd okr´gowy,
który orzek∏ o przekazaniu. Prze-
pisy art. 607b, 607p, 607r, 607s
§ 1 i 2 oraz art. 607z stosuje si´
odpowiednio.

§ 2. W przedmiocie wniosku, o któ-
rym mowa w § 1, sàd orzeka
w terminie 30 dni od dnia otrzy-
mania wniosku.

Art. 607zb. § 1. Na wniosek paƒstwa wykonania
nakazu europejskiego Minister
SprawiedliwoÊci udziela zezwole-
nia na przewóz osoby Êciganej na
podstawie nakazu europejskiego
przez terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej. 

§ 2. Wniosek o zezwolenie na prze-
wóz, o którym mowa w § 1, powi-
nien zawieraç:

1) oznaczenie organu wnioskujà-
cego,

2) dat´ oraz miejsce wydania na-
kazu europejskiego,

3) dane okreÊlajàce to˝samoÊç
i obywatelstwo osoby Êciganej,

4) przytoczenie opisu i kwalifika-
cji prawnej czynu,

5) zwi´z∏y opis stanu faktycznego
sprawy.

§ 3. Je˝eli osoba Êcigana jest obywa-
telem polskim albo korzysta
w Rzeczypospolitej Polskiej z pra-
wa azylu, zezwolenie, o którym
mowa w § 1, mo˝na wydaç pod
warunkiem, ˝e osoba ta po zakoƒ-
czeniu post´powania zostanie
przekazana do wykonania kary
pozbawienia wolnoÊci lub Êrodka
polegajàcego na pozbawieniu
wolnoÊci na terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

§ 4. W wypadku korzystania z drogi
powietrznej bez planowanego là-
dowania, mo˝na poprzestaç na
powiadomieniu Ministra Sprawie-
dliwoÊci o przewo˝eniu osoby Êci-
ganej nad terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Je˝eli jednak na-
stàpi nieprzewidziane làdowanie,
paƒstwo wykonania nakazu euro-
pejskiego dostarcza niezw∏ocznie
dane, o których mowa w § 2; prze-
pis § 3 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 607zc. Je˝eli sàd, do którego zosta∏ skiero-
wany nakaz europejski, nie jest w∏a-
Êciwy do nadania mu biegu, przeka-
zuje go w∏aÊciwemu organowi sàdo-
wemu i powiadamia o tym organ sà-
dowy, który go wyda∏.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks
wykroczeƒ (Dz. U. Nr 12, poz. 114, z póên. zm.3))
w art. 47 § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Dokumentem jest ka˝dy przedmiot lub inny
zapisany noÊnik informacji, z którym jest
zwiàzane okreÊlone prawo, albo który ze
wzgl´du na zawartà w nim treÊç stanowi do-
wód prawa, stosunku prawnego lub okolicz-
noÊci majàcej znaczenie prawne.”.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 maja
2004 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1981 r. Nr 24, poz. 124, z 1982 r. Nr 16, poz. 125, z 1983 r.
Nr 6, poz. 35 i Nr 44, poz. 203, z 1984 r. Nr 54, poz. 275,
z 1985 r. Nr 14, poz. 60 i Nr 23, poz. 100, z 1986 r. Nr 39,
poz. 193, z 1988 r. Nr 20, poz. 135 i Nr 41, poz. 324,
z 1989 r. Nr 34, poz. 180, z 1990 r. Nr 51, poz. 297, Nr 72,
poz. 422 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 75, poz. 332 i Nr 91,
poz. 408, z 1992 r. Nr 24, poz. 101, z 1994 r. Nr 123,
poz. 600, z 1995 r. Nr 6, poz. 29, Nr 60, poz. 310 i Nr 95,
poz. 475, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 60, poz. 369, Nr 85,
poz. 539, Nr 98, poz. 602, Nr 104, poz. 661, Nr 106,
poz. 677, Nr 111, poz. 724, Nr 123, poz. 779, Nr 133,
poz. 884 i Nr 141, poz. 942, z 1998 r. Nr 113, poz. 717,
z 1999 r. Nr 83, poz. 931 i Nr 101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 22,
poz. 271, Nr 73, poz. 852, Nr 74, poz. 855 i Nr 117,
poz. 1228, z 2001 r. Nr 100, poz. 1081, Nr 106, poz. 1149,
Nr 125, poz. 1371, Nr 128, poz. 1409 i Nr 129, poz. 1438,
z 2002 r. Nr 19, poz. 185, Nr 25, poz. 253 i Nr 135, poz. 1145
oraz z 2004 r. Nr 11, poz. 95 i Nr 62, poz. 576.
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