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USTAWA    

z dnia 24 października 2008 r. 

 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, 
poz. 555, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany: 

1)  w art. 244 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczynach zatrzyma-
nia i o przysługujących mu prawach, w tym o prawie do skorzystania z po-
mocy adwokata, oraz wysłuchać go.”; 

2)  w art. 261  § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest obowiązany nie-
zwłocznie zawiadomić pracodawcę, szkołę lub uczelnię, w stosunku do żoł-
nierza – jego dowódcę, a w przypadku, gdy oskarżonym jest przedsiębiorca 
lub niebędący pracownikiem członek organu zarządzającego przedsiębior-
cy, na jego wniosek – zarządzającego przedsiębiorstwem.”; 

3)  w art. 263: 

a)  § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowania na okres ozna-
czony, przekraczający terminy określone w § 2 i  3 może dokonać sąd 
apelacyjny, w którego okręgu prowadzi się postępowanie na wniosek 
sądu, przed którym sprawa się toczy, a w postępowaniu przygotowaw-
czym na wniosek właściwego prokuratora bezpośrednio przełożonego 
wobec prokuratora prowadzącego lub nadzorującego śledztwo – jeżeli 
konieczność taka powstaje w związku z zawieszeniem postępowania 
karnego, czynnościami zmierzającymi do ustalenia lub potwierdzenia 
tożsamości oskarżonego, wykonywaniem czynności dowodowych w 
sprawie o szczególnej zawiłości lub poza granicami kraju, a także ce-
lowym przewlekaniem postępowania przez oskarżonego.”, 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone 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. 

Opracowano na pod-
stawie: Dz.U. z 2008 
r. Nr 225, poz. 1485. 
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b)  uchyla się  § 4a, 

c)  § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Na postanowienie sądu apelacyjnego wydane na podstawie § 4 przy-
sługuje zażalenie do sądu apelacyjnego orzekającego w składzie trzech 
sędziów.”. 

 

Art. 2. 

Sprawy, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczęto roz-
prawę główną, toczą się do końca postępowania w danej instancji według przepisów 
dotychczasowych, jednakże w razie zawieszenia postępowania, odroczenia rozprawy 
lub ponownego rozpoznania sprawy albo po zapadnięciu prawomocnego orzeczenia 
postępowanie toczy się według przepisów tej ustawy. 

 

Art. 3. 

Czynności procesowe dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są 
skuteczne, jeżeli dokonano ich z zachowaniem przepisów dotychczasowych. 

 

Art. 4.  

W razie wątpliwości, czy stosować prawo dotychczasowe, czy przepisy niniejszej 
ustawy, stosuje się tę ustawę. 

 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 


