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USTAWA

z dnia 9 maja 2007 r.

o zmianie ustawy — Kodeks post´powania karnego oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. —
Kodeks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 15:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wszystkie instytucje paƒstwowe i samo-
rzàdowe sà obowiàzane w zakresie swego
dzia∏ania do udzielania pomocy organom

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze, ustaw´ z dnia 6 lipca 1982 r.

o radcach prawnych, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych i ustaw´ z dnia 24 sierpnia
2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. 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, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17,
poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405
i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143,
poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648 oraz z 2007 r. Nr 20, poz. 116,
Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539 i Nr 89, poz. 589.



prowadzàcym post´powanie karne w ter-
minie wyznaczonym przez te organy.”,

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Osoby prawne lub jednostki organizacyj-
ne niemajàce osobowoÊci prawnej inne
ni˝ okreÊlone w § 2, a tak˝e osoby fizyczne
sà obowiàzane do udzielenia pomocy na
wezwanie organów prowadzàcych post´-
powanie karne w zakresie i w terminie
przez nie wyznaczonym, je˝eli bez tej
pomocy przeprowadzenie czynnoÊci pro-
cesowej jest niemo˝liwe albo znacznie
utrudnione.”;

2) w art. 19 § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. W razie nieudzielenia wyjaÊnieƒ w wyzna-
czonym terminie mo˝na na∏o˝yç na kierow-
nika organu zobowiàzanego do wyjaÊnieƒ
kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do 10 000 z∏o-
tych.

§ 4. Na postanowienie o na∏o˝eniu kary pieni´˝-
nej przys∏uguje za˝alenie. Za˝alenie na po-
stanowienie prokuratora rozpoznaje sàd re-
jonowy, w którego okr´gu toczy si´ post´po-
wanie.”;

3) w art. 20:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W razie ra˝àcego naruszenia przez obroƒ-
c´ lub pe∏nomocnika strony ich obowiàz-
ków procesowych sàd, a w post´powaniu
przygotowawczym prokurator, zawiada-
mia o tym w∏aÊciwà okr´gowà rad´ adwo-
kackà lub rad´ okr´gowej izby radców
prawnych, ˝àdajàc od dziekana w∏aÊciwej
rady nades∏ania w wyznaczonym, nie krót-
szym ni˝ 30 dni, terminie informacji o pod-
j´tych dzia∏aniach wynikajàcych z zawia-
domienia. Odpis zawiadomienia przesy∏a
si´ Ministrowi SprawiedliwoÊci.”,

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

„§ 1a. W razie nienades∏ania w wyznaczonym
terminie informacji, o których mowa
w § 1, mo˝na na∏o˝yç na dziekana w∏aÊci-
wej rady kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do
10 000 z∏otych.

§ 1b. Na postanowienie o ukaraniu przys∏ugu-
je za˝alenie. Na postanowienie o ukara-
niu wydane przez prokuratora w post´-
powaniu przygotowawczym za˝alenie
przys∏uguje do sàdu rejonowego, w któ-
rego okr´gu toczy si´ post´powanie.”,

c) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W razie ra˝àcego naruszenia obowiàzków
procesowych przez oskar˝yciela publicz-
nego lub prowadzàcego post´powanie
przygotowawcze sàd zawiadamia o tym
bezpoÊredniego prze∏o˝onego osoby, któ-
ra dopuÊci∏a si´ uchybienia, ˝àdajàc nade-

s∏ania w wyznaczonym, nie krótszym ni˝
14 dni, terminie informacji o podj´tych
dzia∏aniach wynikajàcych z zawiadomie-
nia; w stosunku do Policji oraz innych or-
ganów post´powania przygotowawczego
uprawnienie takie przys∏uguje równie˝
prokuratorowi.”,

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

„§ 2a. Odpis zawiadomienia, o którym mowa
w § 2, sàd przesy∏a Prokuratorowi Gene-
ralnemu, je˝eli uchybienia dopuÊci∏ si´
prokurator, a w wypadku gdy uchybienia
dopuÊci∏ si´ oskar˝yciel publiczny nieb´-
dàcy prokuratorem — w∏aÊciwemu orga-
nowi prze∏o˝onemu w stosunku do bez-
poÊredniego prze∏o˝onego tego oskar˝y-
ciela.”;

4) po art. 117 dodaje si´ art. 117a w brzmieniu:

„Art. 117a. § 1. Je˝eli strona ma wi´cej ni˝ jedne-
go obroƒc´ lub pe∏nomocnika,
czynnoÊç procesowà mo˝na prze-
prowadziç w wypadku stawiennic-
twa przynajmniej jednego z nich,
chyba ˝e strona wyrazi zgod´ na
przeprowadzenie czynnoÊci bez
udzia∏u obroƒcy lub pe∏nomocni-
ka, których udzia∏ nie jest obowiàz-
kowy.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpo-
wiednio do pe∏nomocników osoby
nieb´dàcej stronà, o której mowa
w art. 87 § 2, oraz podmiotu okreÊ-
lonego w art. 416.”;

5) w art. 285:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Na Êwiadka, bieg∏ego, t∏umacza lub spe-
cjalist´, który bez nale˝ytego usprawiedli-
wienia nie stawi∏ si´ na wezwanie organu
prowadzàcego post´powanie albo bez ze-
zwolenia tego organu wydali∏ si´ z miej-
sca czynnoÊci przed jej zakoƒczeniem,
mo˝na na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà w wysoko-
Êci do 10 000 z∏otych.”,

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

„§ 1a. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio do
obroƒcy lub pe∏nomocnika, w wypad-
kach szczególnych ze wzgl´du na ich
wp∏yw na przebieg czynnoÊci; w post´-
powaniu przygotowawczym kar´ pie-
ni´˝nà, na wniosek prokuratora, nak∏ada
sàd rejonowy, w którego okr´gu prowa-
dzi si´ post´powanie.”;

6) w art. 287 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Przepis art. 285 § 1 stosuje si´ odpowiednio
do osoby, która bezpodstawnie uchyla si´ od
z∏o˝enia zeznania, wykonania czynnoÊci
bieg∏ego, t∏umacza lub specjalisty, z∏o˝enia
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przyrzeczenia, wydania przedmiotu, dope∏-
nienia obowiàzków por´czyciela albo spe∏-
nienia innego cià˝àcego na niej obowiàzku
w toku post´powania, jak równie˝ do przed-
stawiciela lub kierownika instytucji, osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej nie-
majàcej osobowoÊci prawnej obowiàzanej
udzieliç pomocy organowi prowadzàcemu
post´powanie karne, która bezpodstawnie
nie udziela pomocy w wyznaczonym termi-
nie.”;

7) w art. 289 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Osob´, w tym obroƒc´, pe∏nomocnika lub
oskar˝yciela publicznego, która przez nie-
wykonanie obowiàzków wymienionych
w art. 285 § 1 i 1a lub art. 287 § 1 spowodo-
wa∏a dodatkowe koszty post´powania, mo˝-
na obcià˝yç tymi kosztami; dopuszczalne jest
obcià˝enie kosztami kilku osób solidarnie.
˚o∏nierza odbywajàcego zasadniczà s∏u˝b´
wojskowà oraz pe∏niàcego s∏u˝b´ w charak-
terze kandydata na ˝o∏nierza zawodowego
nie obcià˝a si´ tymi kosztami.”;

8) art. 378 otrzymuje brzmienie:

„Art. 378. § 1. Je˝eli w sprawie, w której oskar˝o-
ny musi mieç obroƒc´ i korzysta
z obrony z wyboru, obroƒca lub
oskar˝ony wypowiada stosunek
obroƒczy, prezes sàdu lub sàd wy-
znacza obroƒc´ z urz´du, o ile
oskar˝ony nie powo∏a∏ obroƒcy
z wyboru. W razie potrzeby rozpra-
w´ przerywa si´ lub odracza.

§ 2. W sprawie, w której oskar˝ony ko-
rzysta z obroƒcy z urz´du, sàd na
uzasadniony wniosek obroƒcy lub
oskar˝onego zwalnia obroƒc´ z je-
go obowiàzków i wyznacza oskar˝o-
nemu innego obroƒc´ z urz´du.

§ 3. W wypadkach okreÊlonych w § 1 i 2
sàd podejmuje zarazem decyzj´,
czy dotychczasowy obroƒca mo˝e
bez uszczerbku dla prawa oskar˝o-
nego do obrony pe∏niç obowiàzki
do czasu podj´cia obrony przez no-
wego obroƒc´.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058,
z póên. zm.3)) w art. 90 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a
w brzmieniu:

„2a. W wypadku okreÊlonym w ust. 2 Ministrowi
SprawiedliwoÊci przys∏ugujà prawa strony.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059, z póên.
zm.4)) w art. 681 po ust. 1a dodaje si´ ust. 1b w brzmie-
niu:

„1b. W wypadku okreÊlonym w ust. 1a Ministrowi
SprawiedliwoÊci przys∏ugujà prawa strony.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 49 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W razie naruszenia powagi, spokoju lub po-
rzàdku czynnoÊci sàdowych albo ubli˝enia
sàdowi, innemu organowi paƒstwowemu
lub osobom bioràcym udzia∏ w sprawie, sàd
mo˝e ukaraç winnego karà porzàdkowà
grzywny w wysokoÊci do 10 000 z∏otych lub
karà pozbawienia wolnoÊci do czternastu
dni; osobie pozbawionej wolnoÊci, w tym
tak˝e tymczasowo aresztowanej, mo˝na
wymierzyç kar´ przewidzianà w przepisach
o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoÊci
albo w przepisach o wykonywaniu tymcza-
sowego aresztowania.”;

2) w art. 50:

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

„§ 2a. Do wykonania kary porzàdkowej grzyw-
ny stosuje si´ odpowiednio art. 206 § 1
i 2 Kodeksu karnego wykonawczego.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W razie nieuiszczenia kary porzàdkowej
grzywny, zamienia si´ jà na kar´ pozba-
wienia wolnoÊci do siedmiu dni, bioràc
pod uwag´ rodzaj przewinienia, warunki
osobiste ukaranego oraz stopieƒ jego wi-
ny. Od postanowienia przys∏uguje za˝ale-
nie. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio.”;

3) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. § 1. Zarzàdzenia porzàdkowe przewodni-
czàcego oraz kary porzàdkowe wy-
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———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏o-

szone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271,
z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62,
poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169,
poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 75, poz. 529 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540 i Nr 85,
poz. 571.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1361, Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 206, poz. 1522 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540
i Nr 85, poz. 571.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178, poz. 1479
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044 i Nr 218,
poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64, poz. 433
i Nr 73, poz. 484.



mierzane przez sàd nie majà zastoso-
wania do s´dziów i ∏awników nale˝à-
cych do sk∏adu orzekajàcego oraz do
prokuratora, radcy Prokuratorii Ge-
neralnej Skarbu Paƒstwa bioràcych
udzia∏ w sprawie, a tak˝e osób, do
udzia∏u których w sprawie stosuje
si´ przepisy o prokuratorze.

§ 2. Do obroƒcy i pe∏nomocnika, b´dàce-
go adwokatem lub aplikantem ad-
wokackim, uprawnionym do wyst´-
powania przed sàdem na podstawie
przepisów ustawy z dnia 26 maja
1982 r. — Prawo o adwokaturze
(Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058,
z póên. zm.6)), albo radcà prawnym
lub aplikantem radcowskim, upraw-
nionym do wyst´powania przed sà-
dem na podstawie przepisów usta-
wy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach

prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123,
poz. 1059, z póên. zm.7)), bioràcego
udzia∏ w sprawie nie stosuje si´ kary
pozbawienia wolnoÊci, o której mo-
wa w art. 49 § 1 i w art. 50 § 3.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Ko-
deks post´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
Nr 106, poz. 1148, z póên. zm.8)) art. 8 otrzymuje
brzmienie:

„Art. 8. W post´powaniu uregulowanym w niniej-
szym kodeksie stosuje si´ odpowiednio prze-
pisy art. 2, 4, 5, 7—9, 13, 14, art. 15 § 2 i 3,
art. 16, art. 18 § 2, art. 20 i 23 Kodeksu post´-
powania karnego.”.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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———————
6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271,

z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169,
poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 75, poz. 529 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 80, poz. 540,
Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153, poz. 1271,
z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34, poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067, z 2005 r. Nr 163, poz. 1361, Nr 169,
poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 206, poz. 1522 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162, Nr 80, poz. 540, Nr 85, poz. 571 i Nr 99, poz. 664.

8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 109, poz. 1031 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 128,
poz. 1351, z 2005 r. Nr 132, poz. 1103 i Nr 143, poz. 1203, z 2006 r. Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 89, poz. 589.


