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OBWIESZCZENIE MARSZA¸KA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 12 lutego 2007 r.

w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o Êwiadku koronnym

1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 190, poz. 1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz
z 2006 r. Nr 73, poz. 501, Nr 104, poz. 708, Nr 145,
poz. 1050 i Nr 220, poz. 1600) og∏asza si´ w za∏àczniku
do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy
z dnia 25 czerwca 1997 r. o Êwiadku koronnym (Dz. U.
Nr 114, poz. 738), z uwzgl´dnieniem zmian wprowa-
dzonych:

1) ustawà z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
— Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny, ustawy
— Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´powania
karnego, ustawy — Kodeks karny wykonawczy
oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U.
Nr 160, poz. 1083),

2) ustawà z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Przepisy
wprowadzajàce Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
Nr 83, poz. 931),

3) ustawà z dnia 6 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy
o Êwiadku koronnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 40),

4) ustawà z dnia 10 stycznia 2003 r. o zmianie ustawy
— Kodeks post´powania karnego, ustawy — Prze-
pisy wprowadzajàce Kodeks post´powania karne-

go, ustawy o Êwiadku koronnym oraz ustawy
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 17,
poz. 155 i Nr 111, poz. 1061),

5) ustawà z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo poczto-
we (Dz. U. Nr 130, poz. 1188),

6) ustawà z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie usta-
wy o Stra˝y Granicznej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757),

7) ustawà z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy
o Êwiadku koronnym oraz ustawy o ochronie in-
formacji niejawnych (Dz. U. Nr 149, poz. 1078)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 12 lutego 2007 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

1) art. 7 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o zmianie
ustawy — Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny,
ustawy — Przepisy wprowadzajàce Kodeks post´-
powania karnego, ustawy — Kodeks karny wyko-
nawczy oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 160, poz. 1083), który stanowi:

1) spe∏niajà wymagania okreÊlone w rozporzàdzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 marca
2004 r. w sprawie zapobiegania wprowadzaniu
i rozprzestrzenianiu si´ organizmów kwarantan-
nowych;

2) zosta∏y:

a) zaopatrzone w paszport roÊlin,

b) wyprodukowane albo po wprowadzeniu na te-
rytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii Europej-
skiej z paƒstw trzecich by∏y uprawiane:

— na terytorium paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej, w których nie zosta∏o stwier-
dzone wyst´powanie organizmu, o którym
mowa w § 1 pkt 1, lub

— na obszarach paƒstw cz∏onkowskich Unii
Europejskiej, wolnych od tego organizmu,
ustanowionych zgodnie z Mi´dzynarodo-
wym Standardem w zakresie Ârodków Fito-
sanitarnych5).

§ 6. Do organizmu Dryocosmus kuriphilus Yasu-
matsu stosuje si´ przepisy art. 6 ust. 1 i art. 7 ust. 1
pkt 1 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roÊlin.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. M. Zagórski



„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

2) art. 17 ustawy z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Przepi-
sy wprowadzajàce Kodeks karny skarbowy (Dz. U.
Nr 83, poz. 931), który stanowi:

„Art. 17. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 17 paê-
dziernika 1999 r.”;

3) art. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2000 r. o zmianie
ustawy o Êwiadku koronnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 5,
poz. 40), który stanowi:

„Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

4) art. 11 ustawy 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 (Dz. U. Nr 17,
poz. 155 i Nr 111, poz. 1061), który stanowi:

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

5) art. 96 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo
pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188), który stanowi:

„Art. 96. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 7—12, art. 15 i art. 19, które wcho-
dzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia;

2) art. 51 i art. 52 ust. 1 i ust. 3—5, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2004 r.;

3) art. 84 pkt 1 oraz pkt 2 lit. a i b, który
wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia;

4) art. 84 pkt 2 lit. c, który wchodzi w ˝y-
cie z dniem uzyskania przez Rzeczpo-
spolità Polskà cz∏onkostwa w Unii Eu-
ropejskiej.”;

6) art. 26 ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie
ustawy o Stra˝y Granicznej oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 757), który stanowi:

„Art. 26. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 2—7, pkt 8 w zakresie doty-
czàcym art. 10 ust. 1, pkt 17 lit. c,
pkt 29, 36, 40 i 42, art. 3—6, art. 8,
art. 10 i 11 oraz art. 13—21 i art. 23,
które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia;

2) art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, tiret
drugie w zakresie dotyczàcym pkt 5b,
pkt 8 w zakresie dotyczàcym art. 10
ust. 2—4, pkt 10 lit. a tiret pierwsze
w zakresie dotyczàcym pkt 2b oraz
lit. f w zakresie dotyczàcym ust. 7b,
pkt 38, art. 2 pkt 6, art. 9, art. 12
i art. 24, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2006 r.;

3) art. 2 pkt 7, który wchodzi w ˝ycie
z dniem okreÊlonym w decyzji Rady
o stosowaniu przez Rzeczpospolità
Polskà art. 2 Konwencji Wykonawczej
do Uk∏adu z Schengen z dnia 14 czerw-
ca 1985 r. mi´dzy Rzàdami Paƒstw Unii
Gospodarczej Beneluksu, Republiki Fe-
deralnej Niemiec oraz Republiki Fran-
cuskiej w sprawie stopniowego zno-
szenia kontroli na wspólnych grani-
cach, podpisanej w Schengen dnia
19 czerwca 1990 r.”;

7) art. 3—5 ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o zmianie
ustawy o Êwiadku koronnym oraz ustawy o och-
ronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 149,
poz. 1078), które stanowià:

„Art. 3. Do osób, którym prokurator przyzna∏
ochron´ lub pomoc na podstawie przepi-
sów dotychczasowych, stosuje si´ te prze-
pisy, z tym ˝e w wypadku gdy zachodzà
okolicznoÊci wymagajàce zmiany form
ochrony lub pomocy, stosuje si´ przepisy
art. 18 ust. 3—5 ustawy, o której mowa
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà.

Art. 4. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 22 ustawy, o której
mowa w art. 1, zachowujà moc do czasu
wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 22,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 sierp-
nia 2006 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: M. Jurek
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Art. 1.1) 1. Przepisy ustawy stosuje si´ w sprawach
o przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe pope∏nio-
ne w zorganizowanej grupie albo zwiàzku majàcych
na celu pope∏nianie przest´pstwa lub przest´pstwa
skarbowego.

2. Przepisy ustawy stosuje si´ tak˝e w sprawach
o przest´pstwo okreÊlone w art. 228 § 1 i 3—6, art. 229
§ 1 i 3—5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 1 i 2,
art. 250a § 1 i 2, art. 258, art. 296a § 1, 2 i 4 oraz
w art. 296b § 1 i 2 Kodeksu karnego.

Art. 2. Âwiadkiem koronnym jest podejrzany, który
zosta∏ dopuszczony do sk∏adania zeznaƒ w charakterze
Êwiadka, na zasadach i w trybie okreÊlonych niniejszà
ustawà.

Art. 3. 1.2) Mo˝na dopuÊciç dowód z zeznaƒ Êwiad-
ka koronnego, je˝eli ∏àcznie zosta∏y spe∏nione nast´-
pujàce warunki:

1) do chwili wniesienia aktu oskar˝enia do sàdu jako
podejrzany w swoich wyjaÊnieniach:

a) przekaza∏ organowi prowadzàcemu post´powa-
nie informacje, które mogà przyczyniç si´ do
ujawnienia okolicznoÊci przest´pstwa, wykrycia
pozosta∏ych sprawców, ujawnienia dalszych
przest´pstw lub zapobie˝enia im,

b) ujawni∏ majàtek swój oraz znany mu majàtek
pozosta∏ych sprawców przest´pstwa lub prze-
st´pstwa skarbowego, o których mowa w art. 1;

2) podejrzany zobowiàza∏ si´ do z∏o˝enia przed sà-
dem wyczerpujàcych zeznaƒ dotyczàcych osób
uczestniczàcych w przest´pstwie lub przest´p-
stwie skarbowym oraz pozosta∏ych okolicznoÊci,
o których mowa w pkt 1 lit. a, pope∏nienia prze-
st´pstwa lub przest´pstwa skarbowego okreÊlo-
nego w art. 1.

2.2) Mo˝na uzale˝niç dopuszczenie dowodu z ze-
znaƒ Êwiadka koronnego tak˝e od zobowiàzania si´
podejrzanego do zwrotu korzyÊci majàtkowej odnie-

sionej z przest´pstwa lub przest´pstwa skarbowego
oraz naprawienia szkody nimi wyrzàdzonej.

3. Z czynnoÊci, o których mowa w ust. 1 pkt 2
i ust. 2, sporzàdza si´ protokó∏, a tak˝e poucza si´ po-
dejrzanego o treÊci art. 10 i 11, zamieszczajàc o tym
wzmiank´ w protokole.

Art. 4.3) Przepisów ustawy nie stosuje si´ do po-
dejrzanego, który w zwiàzku z udzia∏em w przest´p-
stwie lub przest´pstwie skarbowym okreÊlonym
w art. 1:

1) usi∏owa∏ pope∏niç albo pope∏ni∏ zbrodni´ zabój-
stwa lub wspó∏dzia∏a∏ w pope∏nieniu takiej zbrod-
ni;

2) nak∏ania∏ innà osob´ do pope∏nienia czynu zabro-
nionego, okreÊlonego w art. 1, w celu skierowania
przeciwko niej post´powania karnego;

3) kierowa∏ zorganizowanà grupà albo zwiàzkiem
majàcymi na celu pope∏nienie przest´pstwa lub
przest´pstwa skarbowego.

Art. 5. 1.4) Postanowienie w przedmiocie dopusz-
czenia dowodu z zeznaƒ Êwiadka koronnego wydaje
sàd okr´gowy w∏aÊciwy dla miejsca prowadzenia po-
st´powania przygotowawczego na wniosek prokura-
tora prowadzàcego lub nadzorujàcego post´powanie
przygotowawcze, z∏o˝ony po uzyskaniu zgody Proku-
ratora Krajowego.

2. Sàd bada, na podstawie danych zawartych we
wniosku i materia∏ach zgromadzonych w sprawie, czy
zachodzà warunki okreÊlone w art. 1, 3 i 4.

3. Przed wydaniem postanowienia sàd przes∏uchu-
je podejrzanego co do okolicznoÊci, o których mowa
w art. 3 ust. 1 i 2. Je˝eli stawi∏ si´ obroƒca, dopuszcza
si´ go, na ˝àdanie podejrzanego, do udzia∏u w prze-
s∏uchaniu; zawiadomienie obroƒcy o terminie przes∏u-
chania jest obowiàzkowe, gdy ˝àda tego podejrzany.

4. Sàd okreÊla termin i sposób wykonania zobo-
wiàzania, o którym mowa w art. 3 ust. 2.
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 lutego 2007 r.
(poz. 232)

USTAWA

z dnia 25 czerwca 1997 r.

o Êwiadku koronnym

———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

22 lipca 2006 r. o zmianie ustawy o Êwiadku koronnym
oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
Nr 149, poz. 1078), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 31 sierp-
nia 2006 r.

2) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w odnoÊniku 1.

———————
3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 1.
4) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.



5.5) Sàd wydaje postanowienie w terminie 14 dni
od dnia wp∏ywu wniosku.

6. Na postanowienie sàdu prokuratorowi przys∏u-
guje za˝alenie.

Art. 5a.6) Je˝eli prokurator prowadzàcy lub nadzo-
rujàcy post´powanie przygotowawcze nie wyst´puje
z wnioskiem, o którym mowa w art. 5 ust. 1, wydaje
w tym przedmiocie postanowienie i zapoznaje z jego
treÊcià podejrzanego.

Art. 6.7) Je˝eli prokurator wyda∏ postanowienie,
o którym mowa w art. 5a, albo sàd wyda∏ postanowie-
nie o odmowie dopuszczenia dowodu z zeznaƒ Êwiad-
ka koronnego, wyjaÊnienia podejrzanego, o których
mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 3, nie mogà
stanowiç dowodu; w takim wypadku czynnoÊci prze-
prowadzone na zasadach i w trybie okreÊlonych ni-
niejszà ustawà uznaje si´ za nieby∏e, a zniszczeniu
podlegajà nast´pujàce dokumenty:

1) postanowienia o przedstawieniu zarzutów wyda-
ne w oparciu o wyjaÊnienia, o których mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1;

2) protoko∏y zawierajàce wyjaÊnienia i oÊwiadczenia
podejrzanego, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt
1 i art. 5 ust. 3;

3) wnioski prokuratora, sporzàdzone na podstawie
art. 5 ust. 1.

Art. 7. 1.8) W razie wydania przez sàd postanowie-
nia o dopuszczeniu dowodu z zeznaƒ Êwiadka koron-
nego, prokurator sporzàdza odpisy materia∏ów doty-
czàcych osoby wskazanej w postanowieniu sàdu i wy-
∏àcza je do odr´bnego post´powania, które nast´pnie
zawiesza; zawieszenie post´powania trwa do czasu
prawomocnego zakoƒczenia post´powania przeciwko
pozosta∏ym sprawcom.

2.9) Na postanowienie o zawieszeniu post´powa-
nia na podstawie ust. 1 za˝alenie nie przys∏uguje.

Art. 8. W stosunku do Êwiadka koronnego nie sto-
suje si´ przepisów art. 182—185 Kodeksu post´powa-
nia karnego.

Art. 9.10) 1. Sprawca nie podlega karze za przest´p-
stwa lub przest´pstwa skarbowe okreÊlone w art. 1,

w których uczestniczy∏ i które jako Êwiadek koronny
ujawni∏ w trybie okreÊlonym niniejszà ustawà.

2. Prokurator wydaje postanowienie o umorzeniu
post´powania w ciàgu 14 dni od dnia uprawomocnie-
nia si´ orzeczenia koƒczàcego post´powanie przeciw-
ko tym sprawcom, których udzia∏ w przest´pstwie
Êwiadek koronny ujawni∏ oraz przeciwko którym ze-
znawa∏. Przepisów art. 459 i 465 Kodeksu post´powa-
nia karnego nie stosuje si´.

Art. 10. 1.11) Przepisów art. 9 nie stosuje si´, je˝eli
Êwiadek koronny w toku post´powania:

1) zezna∏ nieprawd´ lub zatai∏ prawd´ co do istot-
nych okolicznoÊci sprawy albo odmówi∏ zeznaƒ
przed sàdem;

2) pope∏ni∏ nowe przest´pstwo lub przest´pstwo
skarbowe, dzia∏ajàc w zorganizowanej grupie albo
zwiàzku majàcych na celu pope∏nianie przest´p-
stwa lub przest´pstwa skarbowego;

3) zatai∏ majàtek, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1
lit. b.

2. W wypadku okreÊlonym w ust. 1 prokurator po-
dejmuje zawieszone post´powanie.

3. Prokurator podejmuje zawieszone post´powa-
nie, je˝eli zosta∏y ujawnione okolicznoÊci, o których
mowa w art. 4.

4.12) Prokurator mo˝e podjàç zawieszone post´po-
wanie, je˝eli Êwiadek koronny pope∏ni∏ nowe prze-
st´pstwo umyÊlne lub umyÊlne przest´pstwo skarbo-
we albo nie wykona∏ zobowiàzania, o którym mowa
w art. 3 ust. 2.

5. Na postanowienie o podj´ciu zawieszonego po-
st´powania Êwiadkowi koronnemu przys∏uguje za˝a-
lenie do sàdu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

Art. 11. 1.13) Post´powanie wznawia si´, niezale˝-
nie od podstaw okreÊlonych w art. 327 § 2 Kodeksu
post´powania karnego, je˝eli w ciàgu 5 lat od uprawo-
mocnienia si´ postanowienia o umorzeniu post´po-
wania na podstawie art. 9:

1) Êwiadek koronny pope∏ni∏ nowe przest´pstwo lub
przest´pstwo skarbowe, dzia∏ajàc w zorganizo-
wanej grupie albo zwiàzku majàcych na celu po-
pe∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa skarbo-
wego;
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———————
5) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
6) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
8) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 7 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
9) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
11) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 1.
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.



2) zosta∏y ujawnione okolicznoÊci Êwiadczàce o tym,
˝e Êwiadek koronny Êwiadomie nie wykona∏ obo-
wiàzku, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1
lit. b lub ust. 2;

3) zosta∏y ujawnione okolicznoÊci, o których mowa
w art. 4.

2.13) Je˝eli Êwiadek koronny, w ciàgu 5 lat od upra-
womocnienia si´ postanowienia o umorzeniu post´-
powania na podstawie art. 9, pope∏ni∏ nowe przest´p-
stwo umyÊlne lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe,
post´powanie to mo˝na wznowiç.

3. Na postanowienie o wznowieniu post´powania
Êwiadkowi koronnemu przys∏uguje za˝alenie do sàdu,
o którym mowa w art. 5 ust. 1.

Art. 12.14) W wypadku podj´cia albo wznowienia
post´powania z powodów, o których mowa w art. 10
ust. 1 pkt 1 lub ust. 4 albo w art. 11 ust. 2, skazujàc za
przest´pstwo lub przest´pstwo skarbowe obj´te tym
post´powaniem, sàd mo˝e zastosowaç nadzwyczajne
z∏agodzenie kary.

Art. 13.15) 1.16) Sàd, na wniosek Êwiadka koronne-
go, wy∏àcza jawnoÊç rozprawy na czas jego przes∏u-
chania. Âwiadka nale˝y pouczyç o tym uprawnieniu.
W razie wy∏àczenia jawnoÊci, przepisów art. 361 § 1 i 3
Kodeksu post´powania karnego nie stosuje si´.

2.17) Wy∏àczajàc jawnoÊç rozprawy na podstawie
ust. 1, sàd zarzàdza zakaz wnoszenia na sal´ rozpraw
urzàdzeƒ rejestrujàcych dêwi´k, obraz lub zdolnych do
przekazania dêwi´ku lub obrazu, a tak˝e poddanie si´
kontroli w celu realizacji tego zarzàdzenia.

Art. 14. 1.18) W razie zagro˝enia ˝ycia lub zdrowia
Êwiadka koronnego lub osoby dla niego najbli˝szej
w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, mogà byç
oni obj´ci ochronà osobistà, a tak˝e uzyskaç pomoc
w zakresie zmiany miejsca pobytu lub zatrudnienia,
a w szczególnie uzasadnionych wypadkach mo˝na
wydaç im dokumenty umo˝liwiajàce u˝ywanie innych
ni˝ w∏asne danych osobowych, w tym uprawniajàce
do przekroczenia granicy paƒstwowej, jak równie˝
mogà uzyskaç innà form´ pomocy, a zw∏aszcza prze-
prowadzenie zabiegu chirurgicznego usuwajàcego
charakterystyczne elementy wyglàdu lub operacji pla-
stycznej.

1a.19) W razie stwierdzenia takiej potrzeby i za zgo-
dà osoby obj´tej ochronà Dyrektor Generalny S∏u˝by
Wi´ziennej mo˝e wprowadziç ograniczenia przys∏ugu-
jàcych jej uprawnieƒ, okreÊlonych w art. 91, art. 91a,
art. 92, art. 100, art. 102 pkt 2, 5, 6 i 8, art. 105 § 1,
art. 105b § 1, art. 106 § 1 i 2, art. 110a § 1, art. 113a § 3,
art. 116 § 1 pkt 4, art. 130 § 1, art. 141 § 1, art. 211 § 2
i art. 218 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.

1b.19) W wypadku braku mo˝liwoÊci zapewnienia
Êwiadkowi koronnemu lub osobie dla niego najbli˝-
szej Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej w ramach po-
wszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, osobom
tym mo˝e byç przyznana pomoc finansowa na pokry-
cie kosztów uzyskania Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej
okreÊlonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia
2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finanso-
wanych ze Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210,
poz. 2135, z póên. zm.20)).

2.21) W razie niemo˝noÊci zatrudnienia Êwiadka ko-
ronnego lub osoby dla niego najbli˝szej, mo˝e byç im
przyznana pomoc finansowa, w szczególnoÊci prze-
znaczona na pokrycie kosztów utrzymania.

3.22) Ochronà lub pomocà, o których mowa
w ust. 1, 1a, 1b i 2, z wy∏àczeniem wydania dokumen-
tów, o których mowa w ust. 1, mo˝na równie˝ objàç,
do czasu uprawomocnienia si´ postanowienia okre-
Êlonego w art. 5 ust. 1, podejrzanego, który spe∏ni∏
warunki przewidziane w art. 3 ust. 1, lub osob´ dla
niego najbli˝szà w rozumieniu przepisów Kodeksu
karnego.

4.23) Niedopuszczalna jest czynnoÊç dowodowa
zmierzajàca do ujawnienia okolicznoÊci, o których mo-
wa w ust. 1, 1b i 2.

Art. 15. Warunki i zasady udzielania ochrony lub
pomocy, o których mowa w art. 14, za granicà mo˝e
okreÊliç umowa mi´dzynarodowa.

Art. 16. 1.24) Obj´cie osoby pe∏noletniej ochronà
lub pomocà, o których mowa w art. 14, uzale˝nia si´
od z∏o˝enia Komendantowi G∏ównemu Policji lub
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———————
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
15) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

6 grudnia 2000 r. o zmianie ustawy o Êwiadku koronnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 40), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 8 lutego 2001 r.

16) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 12 ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

17) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.

18) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.

———————
19) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy, o której mowa

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

z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110, Nr 138,
poz. 1154, Nr 157, poz. 1314, Nr 164, poz. 1366, Nr 169,
poz. 1411 i Nr 179, poz. 1485 oraz z 2006 r. Nr 75,
poz. 519, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 143, poz. 1030,
Nr 170, poz. 1217, Nr 191, poz. 1410, Nr 227, poz. 1658
i Nr 249, poz. 1824.

21) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 15.

22) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

23) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. c ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.

24) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 1.



Dyrektorowi Generalnemu S∏u˝by Wi´ziennej przez t´
osob´ pisemnego zobowiàzania do:

1) przestrzegania zasad i zaleceƒ w zakresie udzielo-
nej ochrony, a tak˝e

2) wykonywania obowiàzków cià˝àcych z mocy usta-
wy oraz wynikajàcych z prawomocnych orzeczeƒ
i decyzji — w razie korzystania z ochrony lub pomo-
cy polegajàcych na zmianie miejsca pobytu lub wy-
daniu dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 1.

2. (uchylony).25)

Art. 17.26) 1. W przedmiocie zastosowania ochrony
lub pomocy, o których mowa w art. 14, prokurator wy-
daje postanowienie na wniosek Êwiadka koronnego,
podejrzanego, który spe∏ni∏ warunki przewidziane
w art. 3 ust. 1, lub osoby dla nich najbli˝szej w rozu-
mieniu przepisów Kodeksu karnego.

2. W przedmiocie ochrony osobistej, na wniosek
Êwiadka koronnego lub osoby dla niego najbli˝szej
w rozumieniu przepisów Kodeksu karnego, odbywajà-
cych kar´ pozbawienia wolnoÊci lub tymczasowo
aresztowanych, przebywajàcych w zak∏adach karnych
lub aresztach Êledczych, prokurator wydaje postano-
wienie o udzieleniu ochrony osobistej, które wykonu-
je Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej.

3. Postanowienie prokuratora o obj´ciu ochronà
lub pomocà osób, o których mowa w ust. 1 lub 2, mo-
˝e byç wydane tak˝e z urz´du — za zgodà tych osób.

4. Na postanowienie w przedmiocie zastosowania
ochrony lub pomocy, o którym mowa w ust. 1—3,
przys∏uguje za˝alenie.

Art. 18.27) 1. Organem w∏aÊciwym do wykonywa-
nia postanowieƒ, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 3,
jest Komendant G∏ówny Policji, z wyjàtkiem postano-
wieƒ o ochronie osobistej osób odbywajàcych kar´
pozbawienia wolnoÊci lub tymczasowo aresztowa-
nych, przebywajàcych w zak∏adach karnych lub aresz-
tach Êledczych.

2. Komendant G∏ówny Policji okreÊla formy ochro-
ny lub pomocy odpowiednio do stopnia zagro˝enia
osób, o których mowa w art. 17 ust. 1.

3. Komendant G∏ówny Policji, odpowiednio do
okolicznoÊci, mo˝e zmieniaç formy ochrony lub po-
mocy, w tym wysokoÊç pomocy finansowej.

4. Na zarzàdzenie Komendanta G∏ównego Policji
w przedmiocie, o którym mowa w ust. 2 i 3, przys∏ugu-

je za˝alenie do prokuratora prowadzàcego albo nad-
zorujàcego post´powanie przygotowawcze.

5. Za˝alenie w przedmiocie wydania dokumentów,
przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego lub operacji
plastycznej, o których mowa w art. 14, rozpoznaje Pro-
kurator Krajowy.

Art. 18a.28) 1. Funkcjonariusze Policji, w ramach
wykonywanej ochrony, mogà wprowadzaç, tak˝e
w drodze czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych,
wspó∏dzia∏ajàc z w∏aÊciwymi organami paƒstwa, da-
ne, o których mowa w art. 14 ust. 1, do systemów in-
formatycznych oraz kartotek, skorowidzów, ksiàg, wy-
kazów i innych zbiorów ewidencyjnych organów paƒ-
stwowych oraz jednostek samorzàdu terytorialnego,
innych paƒstwowych lub komunalnych jednostek or-
ganizacyjnych oraz podmiotów niepaƒstwowych, re-
alizujàcych zadania publiczne.

2. Podmioty wymienione w ust. 1 sà obowiàzane
udzielaç pomocy funkcjonariuszom Policji oraz wspó∏-
dzia∏ajàcym z nimi funkcjonariuszom innych organów
paƒstwa przy wykonywaniu zadaƒ, o których mowa
w przywo∏anym przepisie.

3. Nie pope∏nia przest´pstwa, kto zgodnie z przepi-
sami niniejszej ustawy poleca sporzàdziç, kieruje spo-
rzàdzaniem, udziela pomocy w sporzàdzeniu, sporzà-
dza oraz zabezpiecza dokumenty lub pos∏uguje si´ do-
kumentami, o których mowa w art. 14 ust. 1.

Art. 18b.29) 1. W wypadku umyÊlnego naruszenia
przez osob´ obj´tà ochronà zasad lub zaleceƒ w zakre-
sie ochrony lub uporczywego uchylania si´ od wyko-
nywania obowiàzków, o których mowa w art. 16 ust. 1
pkt 2, Komendant G∏ówny Policji albo Dyrektor Gene-
ralny S∏u˝by Wi´ziennej wyst´puje do prokuratora
prowadzàcego post´powanie z wnioskiem o cofni´cie
ochrony lub pomocy.

2. W przedmiocie wniosku, o którym mowa
w ust. 1, prokurator wydaje postanowienie.

3. Prokurator prowadzàcy post´powanie mo˝e
wydaç postanowienie o cofni´ciu albo zakoƒczeniu
ochrony lub pomocy — z urz´du lub na wniosek oso-
by, której udzielono ochrony lub pomocy, po zasi´g-
ni´ciu opinii Komendanta G∏ównego Policji, a w wy-
padku, o którym mowa w art. 17 ust. 2, Dyrektora Ge-
neralnego S∏u˝by Wi´ziennej.

4. Na postanowienie w przedmiocie cofni´cia albo
zakoƒczenia ochrony lub pomocy osobom, których
postanowienie dotyczy, przys∏uguje za˝alenie do pro-
kuratora nadrz´dnego.
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———————
25) Przez art. 1 pkt 14 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 1.
26) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 16 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
28) Dodany przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 15; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 usta-
wy, o której mowa w odnoÊniku 1.

29) Dodany przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 1.



5. Wydanie postanowienia o cofni´ciu albo zakoƒ-
czeniu ochrony lub pomocy nie jest uzale˝nione od
wydania postanowienia o umorzeniu zawieszonego
post´powania okreÊlonego w art. 9 ust. 2.

Art. 19. 1. W razie zastosowania ochrony lub po-
mocy polegajàcej na zmianie miejsca pobytu lub wy-
daniu dokumentów, o których mowa w art. 14 ust. 1,
Komendant G∏ówny Policji mo˝e zobowiàzaç w∏aÊci-
wà placówk´ operatora pocztowego do:30)

1) przekazywania pod wskazany przez siebie adres
przesy∏ek przeznaczonych dla osoby obj´tej
ochronà;

2) dor´czania przesy∏ek przeznaczonych dla osoby
obj´tej ochronà za poÊrednictwem osoby przez
niego upowa˝nionej.

2. Komendant G∏ówny Policji zapewnia niezw∏ocz-
ne dor´czanie przesy∏ek adresatowi w wypadkach,
o których mowa w ust. 1.

3. Przekazanie lub dor´czenie przez urzàd poczto-
wy przesy∏ki w sposób przewidziany w ust. 1 uwa˝a
si´ za dor´czenie w rozumieniu ustawy z dnia 23 listo-
pada 1990 r. o ∏àcznoÊci (Dz. U. z 1995 r. Nr 117,
poz. 564, z póên. zm.31))32).

Art. 20.33) Komendant G∏ówny Policji ustanawia,
w razie stwierdzenia takiej potrzeby i za zgodà oso-
by obj´tej ochronà, pe∏nomocnika tej osoby; do pe∏-
nomocnika stosuje si´ odpowiednio przepisy regu-
lujàce post´powanie, w którym zosta∏ on ustano-
wiony.

Art. 21. 1.34) W razie podj´cia zawieszonego post´-
powania karnego w wypadkach okreÊlonych w art. 10
albo wznowienia post´powania karnego w wypad-
kach okreÊlonych w art. 11, Êwiadek koronny jest zo-
bowiàzany do zwrotu w∏aÊciwemu organowi równo-
wartoÊci Êwiadczeƒ otrzymanych w ramach pomocy,
a je˝eli pomoc polega∏a na wydaniu dokumentów,
o których mowa w art. 14 ust. 1, równie˝ do zwrotu
tych dokumentów.

2. Prokurator mo˝e tak˝e zobowiàzaç podejrzane-
go, który spe∏ni∏ warunki przewidziane w art. 3 ust. 1,

do zwrotu w∏aÊciwemu organowi równowartoÊci
Êwiadczeƒ otrzymanych w ramach pomocy, je˝eli pro-
kurator nie wystàpi∏ z wnioskiem, o którym mowa
w art. 5 ust. 1, albo sàd wyda∏ postanowienie o odmo-
wie dopuszczenia dowodu z zeznaƒ Êwiadka koronne-
go.

3. Na postanowienie okreÊlone w ust. 1 i 2 przys∏u-
guje za˝alenie do sàdu, o którym mowa w art. 5 ust. 1.

4. W razie uchylania si´ od obowiàzku zwrotu rów-
nowartoÊci udzielonej pomocy lub wydanych doku-
mentów, stosuje si´ przepisy o post´powaniu egzeku-
cyjnym w administracji.

Art. 22.35) Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owe warunki, zakres, sposób
udzielania, wykonywania, cofania oraz zakoƒczenia
ochrony i pomocy, o których mowa w art. 14 ust. 1, 1b,
2 i 3 oraz art. 19 ust. 1 i 2, majàc na wzgl´dzie potrze-
b´ zapewnienia bezpieczeƒstwa odpowiednio do ro-
dzaju i stopnia zagro˝enia oraz pomocy na poziomie
co najmniej minimum socjalnego.

Art. 23. Tajemnic´ paƒstwowà stanowià:

1)36) przebieg i treÊç czynnoÊci, o których mowa
w art. 3, 5 i 5a, do chwili uprawomocnienia si´ po-
stanowienia sàdu o dopuszczeniu dowodu z ze-
znaƒ Êwiadka koronnego;

2) okolicznoÊci dotyczàce ochrony lub pomocy,
o których mowa w art. 14—20.

Art. 24.37) 1. Przepisy ustawy stosuje si´ odpowied-
nio w sprawach podlegajàcych orzecznictwu sàdów
wojskowych, z tym ˝e postanowienie w przedmiocie
dopuszczenia dowodu z zeznaƒ Êwiadka koronnego
wydaje wojskowy sàd okr´gowy w∏aÊciwy dla miejsca
prowadzenia post´powania przygotowawczego.

2. Uprawnienia Prokuratora Krajowego, o których
mowa w art. 5 ust. 1 i art. 18 ust. 5, przys∏ugujà odpo-
wiednio Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu.

Art. 25. W zakresie nieuregulowanym w ustawie
stosuje si´ przepisy Kodeksu post´powania karnego.

Art. 26. (uchylony).38)

Art. 27.39) Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-
nia 1998 r.
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30) Zdanie wst´pne ze zmianà wprowadzonà przez art. 81

ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. — Prawo pocztowe
(Dz. U. Nr 130, poz. 1188), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
24 sierpnia 2003 r.

31) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r.
Nr 43, poz. 272, Nr 88, poz. 554, Nr 106, poz. 675, Nr 121,
poz. 770 i Nr 137, poz. 926, z 1998 r. Nr 137, poz. 887
i Nr 150, poz. 984, z 1999 r. Nr 47, poz. 461 oraz z 2000 r.
Nr 62, poz. 718 i Nr 73, poz. 852.

32) Ustawa z dnia 23 listopada 1990 r. o ∏àcznoÊci utraci∏a
moc na podstawie art. 95 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 30.

33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 1.

———————
35) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
36) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
37) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.
38) Przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 1.
39) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 25 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 1.


