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

1) w art. 244 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zatrzymanego nale˝y natychmiast poinfor-
mowaç o przyczynach zatrzymania i o przy-
s∏ugujàcych mu prawach, w tym o prawie do
skorzystania z pomocy adwokata, oraz wy-
s∏uchaç go.”;

2) w art. 261 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. O zastosowaniu tymczasowego aresztowa-
nia sàd jest obowiàzany niezw∏ocznie zawia-
domiç pracodawc´, szko∏´ lub uczelni´,
w stosunku do ˝o∏nierza — jego dowódc´,
a w przypadku, gdy oskar˝onym jest przed-
si´biorca lub nieb´dàcy pracownikiem cz∏o-
nek organu zarzàdzajàcego przedsi´biorcy,
na jego wniosek — zarzàdzajàcego przedsi´-
biorstwem.”;

3) w art. 263:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przed∏u˝enia stosowania tymczasowego
aresztowania na okres oznaczony, przekra-
czajàcy terminy okreÊlone w § 2 i 3 mo˝e

dokonaç sàd apelacyjny, w którego okr´gu
prowadzi si´ post´powanie na wniosek
sàdu, przed którym sprawa si´ toczy,
a w post´powaniu przygotowawczym na
wniosek w∏aÊciwego prokuratora bezpo-
Êrednio prze∏o˝onego wobec prokuratora
prowadzàcego lub nadzorujàcego Êledz-
two — je˝eli koniecznoÊç taka powstaje
w zwiàzku z zawieszeniem post´powania
karnego, czynnoÊciami zmierzajàcymi do
ustalenia lub potwierdzenia to˝samoÊci
oskar˝onego, wykonywaniem czynnoÊci
dowodowych w sprawie o szczególnej za-
wi∏oÊci lub poza granicami kraju, a tak˝e
celowym przewlekaniem post´powania
przez oskar˝onego.”,

b) uchyla si´ § 4a,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Na postanowienie sàdu apelacyjnego wy-
dane na podstawie § 4 przys∏uguje za˝ale-
nie do sàdu apelacyjnego orzekajàcego
w sk∏adzie trzech s´dziów.”.

Art. 2. Sprawy, w których przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy rozpocz´to rozpraw´ g∏ów-
nà, toczà si´ do koƒca post´powania w danej instan-
cji wed∏ug przepisów dotychczasowych, jednak˝e
w razie zawieszenia post´powania, odroczenia roz-
prawy lub ponownego rozpoznania sprawy albo po
zapadni´ciu prawomocnego orzeczenia post´powa-
nie toczy si´ wed∏ug przepisów tej ustawy.

Art. 3. CzynnoÊci procesowe dokonane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy sà skuteczne,
je˝eli dokonano ich z zachowaniem przepisów dotych-
czasowych.

Art. 4. W razie wàtpliwoÊci, czy stosowaç prawo
dotychczasowe, czy przepisy niniejszej ustawy, stosu-
je si´ t´ ustaw´.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.
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USTAWA

z dnia 24 paêdziernika 2008 r.

o zmianie ustawy — Kodeks post´powania karnego

———————
1) 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, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64,
poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664,
Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 903 oraz
z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107,
poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208,
poz. 1308 i Nr 214, poz. 1344.


