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Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.2)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Nieletni, który po ukoƒczeniu 15 lat dopusz-
cza si´ czynu zabronionego okreÊlonego
w art. 134, art. 148 § 1, art. 156 § 1 lub 3,
art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1 lub 3,
art. 197 § 3 lub 4, art. 252 § 1 lub 2 oraz
w art. 280, mo˝e odpowiadaç na zasadach
okreÊlonych w tym kodeksie, je˝eli okolicz-
noÊci sprawy oraz stopieƒ rozwoju sprawcy,
jego w∏aÊciwoÊci i warunki osobiste za tym
przemawiajà, a w szczególnoÊci, je˝eli po-
przednio stosowane Êrodki wychowawcze
lub poprawcze okaza∏y si´ bezskuteczne.”;

2) w art. 25 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice
obrony koniecznej pod wp∏ywem strachu lub
wzburzenia usprawiedliwionych okoliczno-
Êciami zamachu.”;

3) w art. 33 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Grzywn´ wymierza si´ w stawkach dzien-
nych, okreÊlajàc liczb´ stawek oraz wysokoÊç
jednej stawki; je˝eli ustawa nie stanowi ina-
czej, najni˝sza liczba stawek wynosi 10, zaÊ
najwy˝sza 540.”;

4) w art. 34 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wol-
noÊci skazany:

1) nie mo˝e bez zgody sàdu zmieniaç miejsca
sta∏ego pobytu,

2) jest obowiàzany do wykonywania nieod-
p∏atnej, kontrolowanej pracy na cele spo-
∏eczne,

3) ma obowiàzek udzielania wyjaÊnieƒ doty-
czàcych przebiegu odbywania kary.”;

5) art. 35 otrzymuje brzmienie:

„Art. 35. § 1. Nieodp∏atna, kontrolowana praca na
cele spo∏eczne jest wykonywana
w wymiarze od 20 do 40 godzin
w stosunku miesi´cznym.

§ 2. W stosunku do osoby zatrudnionej
sàd zamiast obowiàzku, o którym
mowa w art. 34 § 2 pkt 2, mo˝e orzec
potràcenie od 10 do 25 % wynagro-
dzenia za prac´ w stosunku mie-
si´cznym na cel spo∏eczny wskazany
przez sàd; w okresie odbywania kary
skazany nie mo˝e rozwiàzaç bez zgo-
dy sàdu stosunku pracy.”;

6) w art. 36:

a) uchyla si´ § 1,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Wymierzajàc kar´ ograniczenia wolnoÊci,
sàd mo˝e orzec wobec skazanego obo-
wiàzki wymienione w art. 72.”;

7) w art. 38 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie mo˝e
przekroczyç 810 stawek dziennych grzywny,
2 lat ograniczenia wolnoÊci albo 15 lat po-
zbawienia wolnoÊci; kar´ ograniczenia wol-
noÊci wymierza si´ w miesiàcach i latach.”;

8) w art. 39 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) obowiàzek naprawienia szkody lub zadoÊç-
uczynienia za doznanà krzywd´,”;

9) w art. 43 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawie-
nie praw publicznych oraz zakazy wymienio-
ne w art. 39 pkt 2 i 3 orzeka si´ w latach, od
roku do lat 10, zakazy oraz obowiàzek wy-
mienione w art. 39 pkt 2a i 2b orzeka si´ w la-
tach, od roku do lat 15, a zakaz wymieniony
w art. 39 pkt 2c orzeka si´ w latach, od lat 2
do 6.”; 
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USTAWA

z dnia 5 listopada 2009 r.

o zmianie ustawy — Kodeks karny, ustawy — Kodeks post´powania karnego, ustawy — Kodeks karny
wykonawczy, ustawy — Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ tak˝e ustawy: ustaw´ z dnia

20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeƒ, ustaw´ z dnia
6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r.
— Przepisy wprowadzajàce Kodeks karny, ustaw´ z dnia
24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania w sprawach
o wykroczenia oraz ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r. o prze-
ciwdzia∏aniu przemocy w rodzinie.

2) 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, z 2004 r. Nr 25,
poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243,
poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132,
poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180,
poz. 1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592
i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123,
poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r.
Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056,
Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 62,
poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, poz. 1317, Nr 168,
poz. 1323, Nr 190, poz. 1474 i Nr 201, poz. 1540.ww

w.
rc

l.g
ov

.p
l



Dziennik Ustaw Nr 206 — 16142 — Poz. 1589

10) art. 46 otrzymuje brzmienie:

„Art. 46. § 1. W razie skazania sàd mo˝e orzec,
a na wniosek pokrzywdzonego lub
innej osoby uprawnionej orzeka,
obowiàzek naprawienia wyrzàdzonej
przest´pstwem szkody w ca∏oÊci 
albo w cz´Êci lub zadoÊçuczynienia
za doznanà krzywd´; przepisów pra-
wa cywilnego o przedawnieniu rosz-
czenia oraz mo˝liwoÊci zasàdzenia
renty nie stosuje si´.

§ 2. Zamiast obowiàzku okreÊlonego
w § 1 sàd mo˝e orzec nawiàzk´ na
rzecz pokrzywdzonego.”;

11) art. 49a otrzymuje brzmienie:

„Art. 49a. § 1. Organizacje spo∏eczne, fundacje
i stowarzyszenia, o których mowa
w art. 47 i 49, muszà obejmowaç
swojà dzia∏alnoÊcià terytorium ca-
∏ego kraju.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci prowadzi
wykaz, do którego wpisuje instytu-
cje, organizacje spo∏eczne, fundacje
i stowarzyszenia, o których mowa
w art. 47 i 49. Wpisu do wykazu do-
konuje si´ na wniosek zaintere-
sowanego podmiotu. Wykaz jest 
publikowany co najmniej raz w roku,
w formie obwieszczenia, w Dzienni-
ku Urz´dowym Ministra Sprawiedli-
woÊci.”;

12) w art. 57a § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W wypadku okreÊlonym w § 1 sàd orzeka na-
wiàzk´ na rzecz pokrzywdzonego, chyba ˝e
orzeka obowiàzek naprawienia szkody, za-
doÊçuczynienia za doznanà krzywd´ lub na-
wiàzk´ na podstawie art. 46. Je˝eli pokrzyw-
dzony nie zosta∏ ustalony, sàd mo˝e orzec
nawiàzk´ na rzecz instytucji, stowarzyszenia,
fundacji lub organizacji spo∏ecznej, wpisanej
do wykazu prowadzonego przez Ministra
SprawiedliwoÊci, której podstawowym zada-
niem lub celem statutowym jest spe∏nianie
Êwiadczeƒ na okreÊlony cel spo∏eczny, bez-
poÊrednio zwiàzany z ochronà dobra naru-
szonego lub zagro˝onego przest´pstwem, za
które skazano sprawc´, z przeznaczeniem na
ten cel.”;

13) w art. 58:

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

„§ 2a. Kary ograniczenia wolnoÊci zwiàzanej
z obowiàzkiem, o którym mowa w art. 35
§ 1, nie orzeka si´, je˝eli stan zdrowia
oskar˝onego lub jego w∏aÊciwoÊci i wa-
runki osobiste uzasadniajà przekonanie,
˝e oskar˝ony nie wykona tego obowiàz-
ku.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli przest´pstwo jest zagro˝one karà
pozbawienia wolnoÊci nieprzekraczajàcà

5 lat, sàd mo˝e orzec zamiast kary pozba-
wienia wolnoÊci grzywn´ albo kar´ ogra-
niczenia wolnoÊci do lat 2, w szczególno-
Êci je˝eli orzeka równoczeÊnie Êrodek kar-
ny; kar´ ograniczenia wolnoÊci wymierza
si´ w miesiàcach i latach.”,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje si´ do sprawcy
wyst´pku o charakterze chuligaƒskim.”;

14) art. 59 otrzymuje brzmienie:

„Art. 59. § 1. Je˝eli przest´pstwo jest zagro˝one
karà pozbawienia wolnoÊci nieprze-
kraczajàcà 3 lat albo karà ∏agodniej-
szego rodzaju i spo∏eczna szkodli-
woÊç czynu nie jest znaczna, sàd mo-
˝e odstàpiç od wymierzenia kary, je-
˝eli orzeka równoczeÊnie Êrodek kar-
ny, a cele kary zostanà przez ten Êro-
dek spe∏nione.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´ do
sprawcy wyst´pku o charakterze
chuligaƒskim.”;

15) w art. 60 § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Nadzwyczajne z∏agodzenie kary polega na
wymierzeniu kary poni˝ej dolnej granicy
ustawowego zagro˝enia albo kary ∏agodniej-
szego rodzaju wed∏ug nast´pujàcych zasad:

1) je˝eli czyn stanowi zbrodni´ zagro˝onà co
najmniej karà 25 lat pozbawienia wolno-
Êci, sàd wymierza kar´ pozbawienia wol-
noÊci nie ni˝szà od 8 lat,

2) je˝eli czyn stanowi innà zbrodni´, sàd wy-
mierza kar´ pozbawienia wolnoÊci nie ni˝-
szà od jednej trzeciej dolnej granicy usta-
wowego zagro˝enia,

3) je˝eli czyn stanowi wyst´pek, przy czym
dolnà granicà ustawowego zagro˝enia jest
kara pozbawienia wolnoÊci nie ni˝sza od
roku, sàd wymierza grzywn´, kar´ ograni-
czenia wolnoÊci albo pozbawienia wolno-
Êci,

4) je˝eli czyn stanowi wyst´pek, przy czym
dolnà granicà ustawowego zagro˝enia jest
kara pozbawienia wolnoÊci ni˝sza od roku,
sàd wymierza grzywn´ albo kar´ ograni-
czenia wolnoÊci.”;

16) w art. 71 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zawieszajàc wykonanie kary pozbawienia
wolnoÊci, sàd mo˝e orzec grzywn´ w wyso-
koÊci do 270 stawek dziennych, je˝eli jej wy-
mierzenie na innej podstawie nie jest mo˝li-
we; zawieszajàc wykonanie kary ogranicze-
nia wolnoÊci, sàd mo˝e orzec grzywn´ w wy-
sokoÊci do 135 stawek dziennych.”;

17) w art. 78 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Skazanego mo˝na warunkowo zwolniç po
odbyciu co najmniej po∏owy kary. ww
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§ 2. Skazanego okreÊlonego w art. 64 § 1 mo˝na
warunkowo zwolniç po odbyciu dwóch trze-
cich kary, natomiast okreÊlonego w art. 64
§ 2 po odbyciu trzech czwartych kary.”;

18) w art. 86:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Sàd wymierza kar´ ∏àcznà w granicach od
najwy˝szej z kar wymierzonych za po-
szczególne przest´pstwa do ich sumy, nie
przekraczajàc jednak 810 stawek dzien-
nych grzywny, 2 lat ograniczenia wolnoÊci
albo 15 lat pozbawienia wolnoÊci; kar´
ograniczenia wolnoÊci wymierza si´
w miesiàcach i latach. Kara ∏àczna grzyw-
ny okreÊlonej w art. 71 § 1 nie mo˝e prze-
kraczaç 270 stawek dziennych — je˝eli jest
ona zwiàzana z zawieszeniem wykonania
kary pozbawienia wolnoÊci oraz nie mo˝e
przekraczaç 135 stawek dziennych — je˝e-
li jest ona zwiàzana z zawieszeniem wyko-
nania kary ograniczenia wolnoÊci.”,

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

„§ 1a. Je˝eli suma orzeczonych kar pozbawie-
nia wolnoÊci wynosi 25 lat albo wi´cej,
a chocia˝by jedna z podlegajàcych ∏àcze-
niu kar wynosi nie mniej ni˝ 10 lat, sàd
mo˝e orzec kar´ ∏àcznà 25 lat pozbawie-
nia wolnoÊci.”,

c) po § 2 dodaje si´ § 2a i 2b w brzmieniu:

„§ 2a. Je˝eli chocia˝by jedna z podlegajàcych
∏àczeniu grzywien jest wymierzona kwo-
towo, kar´ ∏àcznà grzywny wymierza si´
kwotowo.

§ 2b. Je˝eli chocia˝by jedna z podlegajàcych
∏àczeniu grzywien zosta∏a orzeczona na
podstawie art. 309, sàd wymierza kar´
∏àcznà grzywny w granicach od najwy˝-
szej z kar tego rodzaju wymierzonych za
poszczególne przest´pstwa do ich sumy,
nie przekraczajàc jednak 4 500 stawek
dziennych grzywny.”;

19) w art. 89:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W razie skazania za zbiegajàce si´ prze-
st´pstwa na kary pozbawienia wolnoÊci,
ograniczenia wolnoÊci albo grzywny z wa-
runkowym zawieszeniem i bez warunko-
wego zawieszenia ich wykonania sàd mo-
˝e w wyroku ∏àcznym warunkowo zawie-
siç wykonanie kary ∏àcznej, je˝eli zachodzà
przes∏anki okreÊlone w art. 69.”,

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

„§ 1a. W razie skazania za zbiegajàce si´ prze-
st´pstwa na kary pozbawienia wolnoÊci
z warunkowym zawieszeniem ich wyko-
nania sàd mo˝e w wyroku ∏àcznym orzec
kar´ ∏àcznà pozbawienia wolnoÊci bez
warunkowego zawieszenia jej wykona-
nia.”;

20) art. 93 otrzymuje brzmienie:

„Art. 93. Sàd mo˝e orzec przewidziany w tym roz-
dziale Êrodek zabezpieczajàcy zwiàzany
z umieszczeniem w zak∏adzie zamkni´-
tym lub skierowaniem na leczenie ambu-
latoryjne tylko wtedy, gdy jest to nie-
zb´dne, aby zapobiec ponownemu po-
pe∏nieniu przez sprawc´ czynu zabronio-
nego zwiàzanego z jego chorobà 
psychicznà, zaburzeniami preferencji
seksualnych, upoÊledzeniem umys∏o-
wym lub uzale˝nieniem od alkoholu lub
innego Êrodka odurzajàcego; przed orze-
czeniem tego Êrodka sàd wys∏uchuje 
lekarzy psychiatrów oraz psychologa,
a w sprawach osób z zaburzeniami prefe-
rencji seksualnych — tak˝e lekarza seksu-
ologa.”;

21) w art. 95a:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Skazujàc sprawc´ na kar´ pozbawienia
wolnoÊci bez warunkowego zawieszenia
jej wykonania za przest´pstwo skierowane
przeciwko wolnoÊci seksualnej, pope∏nio-
ne w zwiàzku z zaburzeniami preferencji
seksualnych, sàd mo˝e orzec umieszcze-
nie sprawcy, po odbyciu tej kary, w zak∏a-
dzie zamkni´tym albo skierowanie go na
leczenie ambulatoryjne, w celu przepro-
wadzenia terapii farmakologicznej lub
psychoterapii, zmierzajàcych do zapobie-
˝enia ponownemu pope∏nieniu takiego
przest´pstwa, w tym w szczególnoÊci po-
przez obni˝enie zaburzonego pop´du sek-
sualnego sprawcy. Terapii farmakologicz-
nej nie stosuje si´, je˝eli jej przeprowadze-
nie spowodowa∏oby niebezpieczeƒstwo
dla ˝ycia lub zdrowia skazanego.”,

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

„§ 1a. Sàd orzeka umieszczenie sprawcy, o któ-
rym mowa w § 1, skazanego za przest´p-
stwo okreÊlone w art. 197 § 3 pkt 2 lub 3
w zak∏adzie zamkni´tym albo skierowa-
nie go na leczenie ambulatoryjne.”, 

c) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W okresie do 6 miesi´cy przed przewidy-
wanym warunkowym zwolnieniem lub
przed wykonaniem kary sàd ustala:

1) potrzeb´ i sposób wykonywania orze-
czonego Êrodka, o którym mowa w § 1,

2) sposób wykonywania orzeczonego
Êrodka, o którym mowa w § 1a.”,

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

„§ 2a. Sàd mo˝e zarzàdziç zmian´ sposobu wy-
konywania Êrodka zabezpieczajàcego
okreÊlonego w § 1 lub 1a. 

§ 2b. Sàd zarzàdza umieszczenie w zak∏adzie
zamkni´tym, je˝eli sprawca uchyla si´ od
leczenia ambulatoryjnego okreÊlonego
w § 1 lub 1a.”;ww
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22) w art. 115:

a) § 5 i 6 otrzymujà brzmienie:

„§ 5. Mieniem znacznej wartoÊci jest mienie,
którego wartoÊç w czasie pope∏nienia czy-
nu zabronionego przekracza 200 000 z∏o-
tych. 

§ 6. Mieniem wielkiej wartoÊci jest mienie, któ-
rego wartoÊç w czasie pope∏nienia czynu
zabronionego przekracza 1 000 000 z∏o-
tych.”,

b) uchyla si´ § 8;

23) po art. 191 dodaje si´ art. 191a w brzmieniu:

„Art. 191a. § 1. Kto utrwala wizerunek nagiej oso-
by lub osoby w trakcie czynnoÊci
seksualnej, u˝ywajàc w tym celu
wobec niej przemocy, groêby bez-
prawnej lub podst´pu, albo wize-
runek nagiej osoby lub osoby
w trakcie czynnoÊci seksualnej bez
jej zgody rozpowszechnia,

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

§ 2. Âciganie nast´puje na wniosek
pokrzywdzonego.”;

24) w art. 197 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli sprawca dopuszcza si´ zgwa∏cenia:

1) wspólnie z innà osobà,

2) wobec ma∏oletniego poni˝ej lat 15,

3) wobec wst´pnego, zst´pnego, przysposo-
bionego, przysposabiajàcego, brata lub
siostry,

podlega karze pozbawienia wolnoÊci na
czas nie krótszy od lat 3.”;

25) po art. 200 dodaje si´ art. 200a i 200b w brzmieniu: 

„Art. 200a. § 1. Kto w celu pope∏nienia przest´p-
stwa okreÊlonego w art. 197 § 3
pkt 2 lub art. 200, jak równie˝ pro-
dukowania lub utrwalania treÊci
pornograficznych, za poÊrednic-
twem systemu teleinformatyczne-
go lub sieci telekomunikacyjnej
nawiàzuje kontakt z ma∏oletnim
poni˝ej lat 15, zmierzajàc, za po-
mocà wprowadzenia go w b∏àd,
wyzyskania b∏´du lub niezdolnoÊci
do nale˝ytego pojmowania sytu-
acji albo przy u˝yciu groêby bez-
prawnej, do spotkania z nim, 

podlega karze pozbawienia wol-
noÊci do lat 3.

§ 2. Kto za poÊrednictwem systemu
teleinformatycznego lub sieci tele-
komunikacyjnej ma∏oletniemu po-
ni˝ej lat 15 sk∏ada propozycj´ ob-
cowania p∏ciowego, poddania si´
lub wykonania innej czynnoÊci
seksualnej lub udzia∏u w produko-

waniu lub utrwalaniu treÊci por-
nograficznych, i zmierza do jej re-
alizacji,

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

Art. 200b. Kto publicznie propaguje lub pochwa-
la zachowania o charakterze pedofil-
skim,

podlega grzywnie, karze ogranicze-
nia wolnoÊci albo pozbawienia wol-
noÊci do lat 2.”;

26) w art. 212 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Kto pomawia innà osob´, grup´ osób, insty-
tucj´, osob´ prawnà lub jednostk´ organiza-
cyjnà niemajàcà osobowoÊci prawnej o takie
post´powanie lub w∏aÊciwoÊci, które mogà
poni˝yç jà w opinii publicznej lub naraziç na
utrat´ zaufania potrzebnego dla danego sta-
nowiska, zawodu lub rodzaju dzia∏alnoÊci,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia
wolnoÊci.

§ 2. Je˝eli sprawca dopuszcza si´ czynu okreÊlo-
nego w § 1 za pomocà Êrodków masowego
komunikowania, 

podlega grzywnie, karze ograniczenia wol-
noÊci albo pozbawienia wolnoÊci do ro-
ku.”;

27) w art. 213 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Nie pope∏nia przest´pstwa okreÊlonego
w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi
lub rozg∏asza prawdziwy zarzut:

1) dotyczàcy post´powania osoby pe∏niàcej
funkcj´ publicznà lub

2) s∏u˝àcy obronie spo∏ecznie uzasadnione-
go interesu.

Je˝eli zarzut dotyczy ˝ycia prywatnego lub
rodzinnego, dowód prawdy mo˝e byç prze-
prowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma za-
pobiec niebezpieczeƒstwu dla ˝ycia lub zdro-
wia cz∏owieka albo demoralizacji ma∏oletnie-
go.”;

28) w art. 256 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2—4 w brzmieniu:

„§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpo-
wszechniania produkuje, utrwala lub spro-
wadza, nabywa, przechowuje, posiada, pre-
zentuje, przewozi lub przesy∏a druk, nagranie
lub inny przedmiot, zawierajàce treÊç okreÊ-
lonà w § 1 albo b´dàce noÊnikiem symboliki
faszystowskiej, komunistycznej lub innej to-
talitarnej.

§ 3. Nie pope∏nia przest´pstwa sprawca czynu
zabronionego okreÊlonego w § 2, je˝eli do-
puÊci∏ si´ tego czynu w ramach dzia∏alnoÊci
artystycznej, edukacyjnej, kolekcjonerskiej
lub naukowej.ww
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§ 4. W razie skazania za przest´pstwo okreÊlone
w § 2 sàd orzeka przepadek przedmiotów,
o których mowa w § 2, chocia˝by nie stano-
wi∏y w∏asnoÊci sprawcy.”;

29) w art. 270 po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca 

podlega grzywnie, karze ograniczenia
wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do
lat 2.”;

30) art. 309 otrzymuje brzmienie:

„Art. 309. W razie skazania za przest´pstwo okreÊ-
lone w art. 296 § 3, art. 297 § 1 lub
art. 299, grzywn´ orzeczonà obok kary
pozbawienia wolnoÊci mo˝na wymie-
rzyç w wysokoÊci do 3 000 stawek 
dziennych.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póên. zm.3)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 55 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Akt oskar˝enia wniesiony przez pokrzywdzo-
nego powinien byç sporzàdzony i podpisany
przez adwokata lub radc´ prawnego, z zacho-
waniem warunków okreÊlonych w art. 332
i 333 § 1.”;

2) art. 88 otrzymuje brzmienie:

„Art. 88. Pe∏nomocnikiem mo˝e byç adwokat lub
radca prawny. Do pe∏nomocnika stosuje
si´ odpowiednio art. 77, 78, 83, 84 i 86
§ 2.”;

3) art. 202 otrzymuje brzmienie:

„Art. 202. § 1. W celu wydania opinii o stanie
zdrowia psychicznego oskar˝onego
sàd, a w post´powaniu przygoto-
wawczym prokurator, powo∏uje co
najmniej dwóch bieg∏ych lekarzy
psychiatrów.

§ 2. Na wniosek psychiatrów do udzia∏u
w wydaniu opinii powo∏uje si´ po-
nadto bieg∏ego lub bieg∏ych innych
specjalnoÊci.

§ 3. Do udzia∏u w wydaniu opinii o sta-
nie zdrowia psychicznego oskar˝o-
nego, w zakresie zaburzeƒ preferen-
cji seksualnych, sàd, a w post´po-
waniu przygotowawczym prokura-
tor, powo∏uje bieg∏ego lekarza 
seksuologa.

§ 4. Biegli nie mogà pozostawaç ze so-
bà w zwiàzku ma∏˝eƒskim ani w in-
nym stosunku, który móg∏by wy-
wo∏aç uzasadnionà wàtpliwoÊç co
do ich samodzielnoÊci.

§ 5. Opinia bieg∏ych powinna zawieraç
stwierdzenia dotyczàce zarówno
poczytalnoÊci oskar˝onego w chwi-
li pope∏nienia czynu, jak i jego aktu-
alnego stanu zdrowia psychicznego
oraz zdolnoÊci do udzia∏u w post´-
powaniu, a w razie potrzeby co do
okolicznoÊci wymienionych w art. 93
Kodeksu karnego.”;

4) art. 236 otrzymuje brzmienie:

„Art. 236. Na postanowienie dotyczàce przeszuka-
nia, zatrzymania rzeczy i w przedmiocie
dowodów rzeczowych oraz na inne
czynnoÊci przys∏uguje za˝alenie oso-
bom, których prawa zosta∏y naruszone;
za˝alenie na postanowienie wydane lub
czynnoÊç dokonanà w post´powaniu
przygotowawczym rozpoznaje sàd rejo-
nowy, w okr´gu którego toczy si´ post´-
powanie.”; 

5) w art. 247 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Prokurator mo˝e zarzàdziç zatrzymanie
i przymusowe doprowadzenie osoby podej-
rzanej, je˝eli zachodzi uzasadniona obawa,
˝e nie stawi si´ ona na wezwanie w celu
przeprowadzenia czynnoÊci procesowej,
w inny bezprawny sposób b´dzie utrudnia∏a
przeprowadzenie tej czynnoÊci albo je˝eli za-
chodzi potrzeba niezw∏ocznego zastosowa-
nia Êrodka zapobiegawczego. W tym celu
wolno zarzàdziç przeszukanie. Przepisy
art. 220—222 i 224 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

6) w art. 275:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Oddany pod dozór ma obowiàzek stoso-
wania si´ do wymagaƒ zawartych w po-
stanowieniu sàdu lub prokuratora. Obo-
wiàzek ten mo˝e polegaç na zakazie
opuszczania okreÊlonego miejsca pobytu,
zg∏aszaniu si´ do organu dozorujàcego
w okreÊlonych odst´pach czasu, zawiada-
mianiu go o zamierzonym wyjeêdzie oraz
o terminie powrotu, zakazie kontaktowa-
nia si´ z pokrzywdzonym lub innymi oso-

———————
3) 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,
z 2008 r. Nr 27, poz. 62, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686,
Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 1133, Nr 208, poz. 1308,
Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571
i Nr 237, poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20,
poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716,
Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323,
Nr 178, poz. 1375 i Nr 190, poz. 1474.ww
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bami, zakazie przebywania w okreÊlonych
miejscach, a tak˝e na innych ogranicze-
niach swobody oskar˝onego, niezb´dnych
do wykonywania dozoru.”,

b) dodaje si´ § 3—5 w brzmieniu:

„§ 3. Je˝eli zachodzà przes∏anki zastosowania
tymczasowego aresztowania wobec
oskar˝onego o przest´pstwo pope∏nione
z u˝yciem przemocy lub groêby bezpraw-
nej na szkod´ osoby najbli˝szej albo innej
osoby zamieszkujàcej wspólnie ze spraw-
cà, zamiast tymczasowego aresztowania
mo˝na zastosowaç dozór, pod warunkiem
˝e oskar˝ony w wyznaczonym terminie
opuÊci lokal zajmowany wspólnie z po-
krzywdzonym oraz okreÊli miejsce swoje-
go pobytu. 

§ 4. Oddany pod dozór Policji ma obowiàzek
stawiania si´ we wskazanej jednostce or-
ganizacyjnej Policji z dokumentem stwier-
dzajàcym to˝samoÊç, wykonywania pole-
ceƒ majàcych na celu dokumentowanie
przebiegu dozoru oraz udzielania informa-
cji koniecznych dla ustalenia, czy stosuje
si´ on do wymagaƒ na∏o˝onych w posta-
nowieniu sàdu lub prokuratora. W celu
uzyskania takich informacji mo˝na wzy-
waç oskar˝onego do stawiennictwa w wy-
znaczonym terminie. 

§ 5. W wypadku niestosowania si´ przez odda-
nego pod dozór do wymagaƒ okreÊlonych
w postanowieniu organ dozorujàcy nie-
zw∏ocznie zawiadamia o tym sàd lub pro-
kuratora, który wyda∏ postanowienie.”;

7) w art. 297 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Celem post´powania przygotowawczego
jest:

1) ustalenie, czy zosta∏ pope∏niony czyn za-
broniony i czy stanowi on przest´pstwo,

2) wykrycie i w razie potrzeby uj´cie sprawcy,

3) zebranie danych stosownie do art. 213
i 214,

4) wyjaÊnienie okolicznoÊci sprawy, w tym
ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmia-
rów szkody,

5) zebranie, zabezpieczenie i w niezb´dnym
zakresie utrwalenie dowodów dla sàdu.”;

8) w art. 310 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W uzasadnionych wypadkach okres Êledztwa
mo˝e byç przed∏u˝ony na dalszy czas ozna-
czony przez prokuratora nadzorujàcego
Êledztwo lub prokuratora bezpoÊrednio prze-
∏o˝onego wobec prokuratora, który prowadzi
Êledztwo, nie d∏u˝szy jednak ni˝ rok. W szcze-
gólnie uzasadnionych wypadkach w∏aÊciwy
prokurator nadrz´dny nad prokuratorem
nadzorujàcym lub prowadzàcym Êledztwo
mo˝e przed∏u˝yç jego okres na dalszy czas
oznaczony.”;

9) w art. 334 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. O przes∏aniu aktu oskar˝enia do sàdu oraz
o treÊci przepisów art. 335 i 387 oskar˝yciel
publiczny zawiadamia oskar˝onego i ujaw-
nionego pokrzywdzonego, a tak˝e osob´ lub
instytucj´, która z∏o˝y∏a zawiadomienie
o przest´pstwie. Pokrzywdzonego nale˝y po-
uczyç o uprawnieniach zwiàzanych z docho-
dzeniem roszczeƒ majàtkowych oraz o treÊci
przepisu art. 49a, a w razie potrzeby tak˝e
o prawie do z∏o˝enia oÊwiadczenia o dzia∏a-
niu w charakterze oskar˝yciela posi∏kowe-
go.”;

10) w art. 439 w § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) oskar˝ony w post´powaniu sàdowym nie
mia∏ obroƒcy w wypadkach okreÊlonych
w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 lub obroƒca nie
bra∏ udzia∏u w czynnoÊciach, w których jego
udzia∏ by∏ obowiàzkowy,”;

11) w art. 446 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Apelacja od wyroku sàdu okr´gowego, która
nie pochodzi od prokuratora lub pe∏nomoc-
nika b´dàcego radcà prawnym, powinna byç
sporzàdzona i podpisana przez adwokata.”; 

12) rozdzia∏ 54a otrzymuje brzmienie:

„Rozdzia∏ 54a

Post´powanie przyspieszone

Art. 517a. W post´powaniu przyspieszonym sto-
suje si´ przepisy o post´powaniu
uproszczonym, je˝eli przepisy niniejsze-
go rozdzia∏u nie stanowià inaczej.

Art. 517b. § 1. W post´powaniu przyspieszonym
mogà byç rozpoznawane sprawy
o przest´pstwa podlegajàce rozpo-
znaniu w trybie uproszczonym, je-
˝eli sprawca zosta∏ uj´ty na gorà-
cym uczynku pope∏nienia przest´p-
stwa lub bezpoÊrednio potem, za-
trzymany oraz w ciàgu 48 godzin
doprowadzony przez Policj´ i prze-
kazany do dyspozycji sàdu wraz
z wnioskiem o rozpoznanie sprawy
w post´powaniu przyspieszonym,
zwanym dalej „wnioskiem o rozpo-
znanie sprawy”. 

§ 2. Post´powanie przyspieszone toczy
si´ w trybie publicznoskargowym
tak˝e o przest´pstwa Êcigane
z oskar˝enia prywatnego, je˝eli
mia∏y one charakter chuligaƒski. 

§ 3. Mo˝na odstàpiç od zatrzymania
i przymusowego doprowadzenia do
sàdu sprawcy uj´tego w warunkach
okreÊlonych w § 1 lub zwolniç za-
trzymanego, zobowiàzujàc go do
stawienia si´ w sàdzie w wyznaczo-
nym miejscu i czasie, w okresie nie-
przekraczajàcym 72 godzin od chwi-
li zatrzymania albo oddania spraw-ww
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cy w r´ce Policji, ze skutkiem we-
zwania. Wniosek o rozpoznanie
sprawy przekazuje si´ w takim wy-
padku sàdowi wraz z materia∏em
dowodowym w ciàgu 48 godzin od
chwili zatrzymania albo oddania
sprawcy w r´ce Policji, a gdy termin
ten up∏ywa w dniu wolnym od pra-
cy — w najbli˝szym dniu roboczym,
tak jednak aby sàd móg∏ przystàpiç
do rozpoznania sprawy przed up∏y-
wem 72 godzin od chwili zatrzyma-
nia albo oddania sprawcy w r´ce
Policji. 

§ 4. W stosunku do sprawcy wyst´pku
o charakterze chuligaƒskim przepis
§ 3 mo˝e byç stosowany wyjàtko-
wo, je˝eli z okolicznoÊci wynika, ˝e
sprawca stawi si´ w sàdzie w wy-
znaczonym miejscu i czasie oraz nie
b´dzie utrudnia∏ post´powania
w inny sposób.

Art. 517c. § 1. Dochodzenie mo˝na ograniczyç do
przes∏uchania osoby podejrzanej
w charakterze podejrzanego oraz
zabezpieczenia dowodów w nie-
zb´dnym zakresie. W toku docho-
dzenia czynnoÊci procesowych
okreÊlonych w art. 303 i 321 mo˝na
nie dokonywaç.

§ 2. Podejrzanego poucza si´ o jego
uprawnieniach: do sk∏adania wyjaÊ-
nieƒ, do odmowy sk∏adania wyjaÊ-
nieƒ lub odmowy odpowiedzi na
pytania, do korzystania z pomocy
obroƒcy, do z∏o˝enia — ju˝ w toku
dochodzenia — wniosku, o którym
mowa w art. 387 § 1, a tak˝e o mo˝-
liwoÊci z∏o˝enia przez prokuratora
wniosku, o którym mowa w art. 335
§ 1, oraz o obowiàzkach i konse-
kwencjach wskazanych w art. 74,
75, 138, 139 i 517e § 2. Pouczenie to
nale˝y wr´czyç podejrzanemu na
piÊmie za potwierdzeniem odbioru.

§ 3. Je˝eli zachodzà warunki do wystà-
pienia z wnioskiem, o którym mo-
wa w art. 335 § 1, lub gdy podejrza-
ny z∏o˝y∏ wniosek okreÊlony
w art. 387 § 1, podejrzanego prze-
s∏uchuje prokurator. 

Art. 517d. § 1. W razie istnienia podstaw do wy-
stàpienia z wnioskiem o rozpozna-
nie sprawy, Policja sporzàdza taki
wniosek i przekazuje go do sàdu
wraz ze zgromadzonym materia∏em
dowodowym, zawiadamiajàc o tym
niezw∏ocznie prokuratora; wniosek
ten zast´puje akt oskar˝enia.

§ 2. Je˝eli zachodzà warunki do wystà-
pienia z wnioskiem, o którym mo-
wa w art. 335 § 1, lub gdy podejrza-
ny z∏o˝y∏ wniosek okreÊlony
w art. 387 § 1, Policja przedstawia

wniosek o rozpoznanie sprawy pro-
kuratorowi do zatwierdzenia. Pro-
kurator mo˝e odmówiç zatwierdze-
nia wniosku o rozpoznanie sprawy,
podejmujàc decyzj´ co do dalszego
toku sprawy; zatwierdzajàc wniosek
o rozpoznanie sprawy, mo˝e te˝ do-
∏àczyç do niego wniosek, o którym
mowa w art. 335 § 1. 

§ 3. Wniosek o rozpoznanie sprawy po-
winien zawieraç dane, o których
mowa w art. 332 § 1 pkt 1—5; prze-
pisy art. 333 § 1—3 i art. 334 § 1 sto-
suje si´ odpowiednio; art. 334 § 2
nie stosuje si´. Policja dor´cza po-
krzywdzonemu pisemne pouczenie
o uprawnieniach wynikajàcych
z art. 46 § 1 Kodeksu karnego
i art. 387 § 2 oraz o treÊci art. 49a
i 474a, a tak˝e o prawie do z∏o˝enia
oÊwiadczenia o dzia∏aniu w post´-
powaniu w charakterze oskar˝yciela
posi∏kowego.

§ 4. Ka˝da osoba wezwana przez Policj´
w charakterze Êwiadka, bieg∏ego,
t∏umacza lub specjalisty jest obo-
wiàzana stawiç si´ w sàdzie we
wskazanym terminie.

Art. 517e. § 1. Odpis wniosku o rozpoznanie spra-
wy prezes sàdu lub sàd dor´cza
oskar˝onemu oraz jego obroƒcy, je-
˝eli zosta∏ ustanowiony, oznaczajàc
czas na przygotowanie do obrony.
Oskar˝onemu nale˝y umo˝liwiç
kontakt z obroƒcà bez obecnoÊci
osób trzecich.

§ 2. W razie niestawiennictwa oskar˝o-
nego, o którym mowa w art. 517b
§ 3, je˝eli sàd uzna nieobecnoÊç
oskar˝onego na rozprawie za nie-
usprawiedliwionà, mo˝e prowadziç
rozpraw´ pod jego nieobecnoÊç,
a wydanego wyroku nie uwa˝a si´
za zaoczny; w takim wypadku odpis
wniosku o rozpoznanie sprawy za-
∏àcza si´ do akt sprawy. 

§ 3. Sàd przyst´puje niezw∏ocznie do
rozpoznania sprawy; przepisów
art. 339 § 1 pkt 1 i 2 i § 3—5, art. 351
§ 1 oraz art. 353 i 474a § 2 nie stosu-
je si´.

§ 4. Powództwo cywilne jest niedopusz-
czalne. 

Art. 517f. § 1. Post´powanie przyspieszone pro-
wadzi si´ równie˝ w razie potrzeby
przerwania rozprawy; ∏àczny czas
zarzàdzonych przerw nie mo˝e
przekroczyç 14 dni.

§ 2. W razie zarzàdzenia przerwy sàd
rozstrzyga w przedmiocie zastoso-
wania Êrodka zapobiegawczego.ww
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§ 3. Przepisów art. 98 § 2 i art. 411 § 1
nie stosuje si´. 

Art. 517g. § 1. Je˝eli sàd przed rozprawà g∏ównà
lub w jej toku stwierdzi, ˝e sprawa
nie podlega rozpoznaniu w trybie
przyspieszonym albo nie mo˝na jej
rozpoznaç z zachowaniem dopusz-
czalnego czasu przerw w rozpra-
wie, o którym mowa w art. 517f § 1,
rozpoznaje spraw´ w dalszym cià-
gu w trybie uproszczonym w tym
samym sk∏adzie. W razie niemo˝no-
Êci rozpoznania sprawy tak˝e w try-
bie uproszczonym sàd rozstrzyga
w przedmiocie Êrodka zapobiegaw-
czego i przekazuje spraw´ prokura-
torowi w celu przeprowadzenia po-
st´powania przygotowawczego na
zasadach ogólnych, zawiadamiajàc
o tym pokrzywdzonego.

§ 2. Je˝eli na podstawie okolicznoÊci
ujawnionych po rozpocz´ciu prze-
wodu sàdowego sàd stwierdzi, ˝e
zachodzi potrzeba uzupe∏nienia po-
st´powania dowodowego, zaÊ do-
konanie niezb´dnych czynnoÊci
w post´powaniu sàdowym powo-
dowa∏oby znaczne trudnoÊci, prze-
kazuje spraw´ prokuratorowi w ce-
lu przeprowadzenia post´powania
przygotowawczego na zasadach
ogólnych, zawiadamiajàc o tym po-
krzywdzonego; przed przekazaniem
sprawy sàd rozstrzyga w przedmio-
cie Êrodka zapobiegawczego.

§ 3. Je˝eli na podstawie okolicznoÊci
ujawnionych po rozpocz´ciu prze-
wodu sàdowego sàd przewiduje
mo˝liwoÊç wymierzenia kary powy-
˝ej 2 lat pozbawienia wolnoÊci, roz-
strzyga w przedmiocie Êrodka zapo-
biegawczego i przekazuje spraw´
prokuratorowi w celu przeprowa-
dzenia post´powania przygoto-
wawczego na zasadach ogólnych;
s´dzia, który bra∏ udzia∏ w wydaniu
postanowienia, jest z mocy prawa
wy∏àczony od dalszego udzia∏u
w sprawie.

§ 4. W razie skazania oskar˝onego na
kar´ pozbawienia wolnoÊci bez wa-
runkowego zawieszenia jej wyko-
nania sàd, po wys∏uchaniu stron,
rozstrzyga w przedmiocie Êrodka
zapobiegawczego.

Art. 517h. § 1. Wniosek o sporzàdzenie na piÊmie
i dor´czenie uzasadnienia wyroku
mo˝e byç zg∏oszony ustnie do proto-
ko∏u rozprawy lub posiedzenia albo
z∏o˝ony na piÊmie w terminie zawi-
tym 3 dni od daty og∏oszenia wyro-
ku. Wniosek niepochodzàcy od
oskar˝onego powinien wskazywaç
tego z oskar˝onych, którego dotyczy.

§ 2. Sàd sporzàdza uzasadnienie wyro-
ku w terminie 3 dni od daty z∏o˝enia
wniosku o sporzàdzenie uzasadnie-
nia. 

§ 3. Termin do wniesienia apelacji wy-
nosi 7 dni i biegnie dla ka˝dego
uprawnionego od daty dor´czenia
mu wyroku z uzasadnieniem.

§ 4. W razie z∏o˝enia apelacji przekazuje
si´ jà niezw∏ocznie wraz z aktami
sàdowi odwo∏awczemu, który roz-
poznaje spraw´ najpóêniej w ciàgu
miesiàca od daty jej wp∏ywu do te-
go sàdu. Przepisu art. 448 nie stosu-
je si´.

§ 5. W wypadku wniesienia apelacji
przez prokuratora, obroƒc´ lub pe∏-
nomocnika sàd odwo∏awczy do∏à-
cza do zawiadomienia o terminie
rozprawy apelacyjnej odpis apelacji
strony przeciwnej.

Art. 517i. § 1. Je˝eli po rozpoznaniu Êrodka od-
wo∏awczego sàd stwierdza, ˝e za-
chodzi potrzeba uzupe∏nienia po-
st´powania dowodowego co do
istoty sprawy, mo˝e — uchylajàc
wyrok — przekazaç spraw´ proku-
ratorowi w celu przeprowadzenia
post´powania przygotowawczego
na zasadach ogólnych.

§ 2. W wypadku uchylenia wyroku
i przekazania sprawy do ponowne-
go rozpoznania dalsze post´powa-
nie toczy si´ w trybie uproszczo-
nym. W razie niemo˝noÊci rozpo-
znania sprawy w post´powaniu
uproszczonym, uchylajàc wyrok,
sàd przekazuje spraw´ prokuratoro-
wi w celu przeprowadzenia post´-
powania przygotowawczego na za-
sadach ogólnych.

Art. 517j. § 1. Dla umo˝liwienia oskar˝onemu ko-
rzystania z pomocy obroƒcy w po-
st´powaniu przyspieszonym usta-
nawia si´ obowiàzek pe∏nienia
przez adwokatów dy˝urów w czasie
i miejscu ustalonym w odr´bnych
przepisach.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, sposób
zapewnienia oskar˝onemu korzy-
stania z pomocy obroƒcy i mo˝li-
woÊci jego wyboru w post´powa-
niu przyspieszonym, w tym organi-
zacji dy˝urów, o których mowa
w § 1, majàc na uwadze prawid∏o-
wy przebieg post´powania przy-
spieszonego oraz koniecznoÊç za-
pewnienia oskar˝onemu mo˝liwo-
Êci wyboru obroƒcy.”;ww

w.
rc

l.g
ov

.p
l



Dziennik Ustaw Nr 206 — 16149 — Poz. 1589

13) w art. 538 dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W razie uchylenia prawomocnego wyroku
o warunkowym umorzeniu post´powania
lub orzekajàcego kar´ z warunkowym zawie-
szeniem jej wykonania, w wypadku ponow-
nego orzeczenia o warunkowym umorzeniu
post´powania lub kary z warunkowym za-
wieszeniem jej wykonania, na poczet okresu
próby zalicza si´ okres próby, który up∏ynà∏
od uprawomocnienia si´ wyroku do daty je-
go uchylenia.”;

14) art. 607a otrzymuje brzmienie:

„Art. 607a. W razie podejrzenia, ˝e osoba Êcigana
za przest´pstwo podlegajàce jurysdyk-
cji polskich sàdów karnych mo˝e prze-
bywaç na terytorium paƒstwa cz∏on-
kowskiego Unii Europejskiej, w∏aÊciwy
miejscowo sàd okr´gowy, na wniosek
prokuratora, a w post´powaniu sàdo-
wym i wykonawczym — z urz´du lub
na wniosek w∏aÊciwego sàdu rejono-
wego, mo˝e wydaç europejski nakaz
aresztowania, zwany w niniejszym roz-
dziale „nakazem”.”;

15) art. 607d otrzymuje brzmienie:

„Art. 607d. § 1. Je˝eli istnieje podejrzenie, ˝e oso-
ba Êcigana mo˝e przebywaç na te-
rytorium paƒstwa cz∏onkowskiego
Unii Europejskiej, a jej miejsce po-
bytu nie jest znane, prokurator,
a w post´powaniu sàdowym i wy-
konawczym sàd okr´gowy, który
wyda∏ nakaz, przesy∏a jego odpis
do centralnej jednostki Policji
wspó∏pracujàcej z Interpolem
z wnioskiem o wszcz´cie poszuki-
waƒ mi´dzynarodowych.

§ 2. Je˝eli miejsce pobytu osoby Êci-
ganej jest znane lub zosta∏o usta-
lone w wyniku poszukiwaƒ, o któ-
rych mowa w § 1, prokurator,
a w post´powaniu sàdowym i wy-
konawczym sàd okr´gowy, który
wyda∏ nakaz, przekazuje go bezpo-
Êrednio organowi sàdowemu
paƒstwa wykonania nakazu; odpis
nakazu przekazuje si´ Ministrowi
SprawiedliwoÊci.

§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ odpowied-
nio w wypadku, gdy paƒstwo wy-
konania nakazu zwróci∏o si´
o przedstawienie dodatkowych in-
formacji lub dokumentów.

§ 4. Przekazanie nakazu oraz wszyst-
kich zwiàzanych z nim informacji
i dokumentów mo˝e nastàpiç
równie˝ z wykorzystaniem urzà-
dzeƒ s∏u˝àcych do automatyczne-
go przesy∏ania danych w sposób
umo˝liwiajàcy stwierdzenie au-
tentycznoÊci tych dokumentów.”;

16) w art. 607e w § 3 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) organ sàdowy paƒstwa wykonania nakazu,
który przekaza∏ osob´ Êciganà, na wniosek sà-
du w∏aÊciwego do wydania nakazu, wyrazi∏
zgod´ na Êciganie lub wykonanie kar pozba-
wienia wolnoÊci albo innych Êrodków polega-
jàcych na pozbawieniu wolnoÊci za przest´p-
stwa okreÊlone w pkt 1.”;

17) art. 607h otrzymuje brzmienie:

„Art. 607h. § 1. W∏aÊciwy sàd lub prokurator mo-
˝e wystàpiç do organu sàdowego
paƒstwa wykonania nakazu o zaj´-
cie i przekazanie przedmiotów po-
chodzàcych bezpoÊrednio z prze-
st´pstwa, przedmiotów, które s∏u-
˝y∏y lub by∏y przeznaczone do po-
pe∏nienia przest´pstwa, lub mogà-
cych stanowiç dowód w sprawie
rzeczy, korespondencji, przesy∏ek,
wykazów po∏àczeƒ telekomunika-
cyjnych lub innych przekazów in-
formacji lub danych przechowy-
wanych w systemie informatycz-
nym lub na noÊniku, w tym kore-
spondencji przesy∏anej pocztà
elektronicznà.

§ 2. Mo˝na wystàpiç o zaj´cie i przeka-
zanie dowodów i przedmiotów,
o których mowa w § 1, równie˝
wtedy, gdy wykonanie nakazu nie
jest mo˝liwe ze wzgl´du na Êmierç
lub ucieczk´ osoby Êciganej.

§ 3. Przekazane przedmioty, o których
mowa w § 1, zwraca si´ paƒstwu
wykonania nakazu, je˝eli przy ich
przekazaniu zastrze˝ono zwrot lub
gdy podlegajà one zwrotowi po-
krzywdzonemu lub innemu
uprawnionemu podmiotowi, prze-
bywajàcemu na terytorium paƒ-
stwa wykonania nakazu.

§ 4. Przepisy rozdzia∏u 62a stosuje si´
odpowiednio.”;

18) w art. 607k:

a) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Na wniosek prokuratora sàd okr´gowy
mo˝e zastosowaç tymczasowe aresztowa-
nie, oznaczajàc jego termin na czas nie-
zb´dny do przekazania osoby Êciganej.
¸àczny okres stosowania tymczasowego
aresztowania nie mo˝e przekroczyç
100 dni. Samoistnà podstawà zastosowa-
nia tymczasowego aresztowania jest ist-
nienie wydanego w innym paƒstwie
cz∏onkowskim Unii Europejskiej prawo-
mocnego wyroku skazujàcego lub innej
decyzji stanowiàcej podstaw´ pozbawie-
nia wolnoÊci osoby Êciganej.”,ww
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b) po § 3 dodaje si´ § 3a w brzmieniu:

„§ 3a. Przed wp∏yni´ciem nakazu europejskiego
sàd mo˝e zastosowaç wobec osoby Êci-
ganej tymczasowe aresztowanie na czas
nie d∏u˝szy ni˝ 7 dni, je˝eli zwraca si´ o to
w∏aÊciwy organ sàdowy, który wyda∏ na-
kaz europejski, zapewniajàc, ˝e wobec
osoby Êciganej zapad∏ prawomocny wy-
rok skazujàcy lub wydano innà decyzj´ b´-
dàcà podstawà pozbawienia wolnoÊci.”;

19) w art. 607l § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Na postanowienie sàdu w przedmiocie prze-
kazania przys∏uguje za˝alenie. Za˝alenie
wnosi si´ w terminie 3 dni od dnia og∏oszenia
postanowienia, a je˝eli osoba Êcigana pozba-
wiona jest wolnoÊci i nie zosta∏a sprowadzo-
na na posiedzenie sàdu — od dnia jego dor´-
czenia. Art. 252 stosuje si´ odpowiednio.”;

20) w art. 607m:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Postanowienie w przedmiocie przekazania
sàd okr´gowy wydaje w terminie 40 dni
od dnia zatrzymania osoby Êciganej. Je˝e-
li osoba Êcigana z∏o˝y∏a oÊwiadczenie,
o którym mowa w art. 607l § 2, termin ten
wynosi 3 dni i biegnie od dnia z∏o˝enia
oÊwiadczenia.”,

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

„§ 1a. Post´powanie w przedmiocie przekaza-
nia powinno zakoƒczyç si´ prawomocnie
w terminie 60 dni od dnia zatrzymania
osoby Êciganej lub 10 dni od z∏o˝enia
przez nià oÊwiadczenia, o którym mowa
w art. 607l § 2.”,

c) w § 2 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy
terminy okreÊlone w § 1a nie mogà byç dotrzy-
mane, post´powanie w przedmiocie przekaza-
nia powinno zakoƒczyç si´ prawomocnie w ter-
minie kolejnych 30 dni od dnia up∏ywu tych ter-
minów.”;

21) art. 607o otrzymuje brzmienie:

„Art. 607o. § 1. Je˝eli przeciwko osobie Êciganej
jest prowadzone w kraju post´po-
wanie karne o inny czyn ni˝ wska-
zany w nakazie europejskim lub
osoba ta ma odbyç w kraju za taki
czyn kar´ pozbawienia wolnoÊci,
sàd, wydajàc postanowienie
o przekazaniu, mo˝e odroczyç je-
go wykonanie do czasu zakoƒcze-
nia w kraju post´powania karnego
lub do czasu wykonania w kraju
kary pozbawienia wolnoÊci.

§ 2. W sytuacji okreÊlonej w § 1 sàd, po
powiadomieniu o jej zaistnieniu
organu, który wyda∏ nakaz euro-
pejski, mo˝e, na jego wniosek, cza-
sowo przekazaç osob´ Êciganà na
warunkach okreÊlonych w porozu-

mieniu zawartym z tym organem.
Porozumienie takie powinno byç
sporzàdzone na piÊmie i okreÊlaç
warunki przekazania, w tym
zw∏aszcza termin powrotnego
przekazania osoby Êciganej.”; 

22) po art. 607w dodaje si´ art. 607wa w brzmieniu:

„Art. 607wa. § 1. W∏aÊciwy sàd lub prokurator na
wniosek organu sàdowego paƒ-
stwa wydania nakazu europej-
skiego dokonuje zaj´cia i przeka-
zania przedmiotów pochodzà-
cych bezpoÊrednio z przest´p-
stwa, przedmiotów, które s∏u˝y∏y
lub by∏y przeznaczone do pope∏-
nienia przest´pstwa, lub mogà-
cych stanowiç dowód w sprawie
rzeczy, korespondencji, przesy-
∏ek, wykazów po∏àczeƒ tele-
komunikacyjnych lub innych
przekazów informacji lub danych
przechowywanych w systemie
informatycznym lub na noÊniku,
w tym korespondencji przesy∏a-
nej pocztà elektronicznà.

§ 2. Zaj´cia i przekazania dowodów
i przedmiotów, o których mowa
w § 1, nale˝y dokonaç równie˝
wtedy, gdy wykonanie nakazu
europejskiego nie jest mo˝liwe
ze wzgl´du na Êmierç lub uciecz-
k´ osoby Êciganej.

§ 3. Przy przekazaniu przedmiotów,
o których mowa w § 1, mo˝na
zastrzec ich zwrot, w szczególno-
Êci gdy podlegajà one zwrotowi
pokrzywdzonemu lub innemu
uprawnionemu podmiotowi,
przebywajàcemu na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 4. Przepisy rozdzia∏u 62b stosuje
si´ odpowiednio.”;

23) art. 612 otrzymuje brzmienie:

„Art. 612. § 1. O ka˝dorazowym wypadku zasto-
sowania tymczasowego aresztowa-
nia wobec obywatela paƒstwa ob-
cego, na jego proÊb´, zawiadamia
si´ niezw∏ocznie w∏aÊciwy miejsco-
wo urzàd konsularny tego paƒstwa
lub — w braku takiego urz´du —
przedstawicielstwo dyplomatyczne
tego paƒstwa. 

§ 2. W razie zatrzymania obywatela
paƒstwa obcego nale˝y zatrzyma-
nemu umo˝liwiç, na jego proÊb´,
nawiàzanie w dost´pnej formie
kontaktu z w∏aÊciwym urz´dem
konsularnym lub przedstawiciel-
stwem dyplomatycznym, a w razie
zatrzymania osoby nieposiadajàcej
˝adnego obywatelstwa — z przed-
stawicielem paƒstwa, w którym ma
ona sta∏e miejsce zamieszkania.”.ww
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Art. 3. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557,
z póên. zm.4)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 53 uchyla si´ § 3;

2) art. 54 otrzymuje brzmienie:

„Art. 54. Kar´ ograniczenia wolnoÊci wykonuje si´
w miejscu sta∏ego pobytu lub zatrudnie-
nia skazanego albo w niewielkiej odleg-
∏oÊci od tego miejsca, chyba ˝e wa˝ne
wzgl´dy przemawiajà za wykonaniem ka-
ry w innym miejscu.”;

3) w art. 55 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. CzynnoÊci zwiàzane z organizowaniem i kon-
trolowaniem wykonywania kary ogranicze-
nia wolnoÊci oraz obowiàzków na∏o˝onych
na skazanego odbywajàcego t´ kar´ wyko-
nuje sàdowy kurator zawodowy. Przepisy
o dozorze i kuratorze sàdowym stosuje si´
odpowiednio.”;

4) art. 56 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 56. § 1. W celu wykonania nieodp∏atnej, kon-
trolowanej pracy na cele spo∏eczne
sàd przesy∏a odpis orzeczenia w∏a-
Êciwemu sàdowemu kuratorowi za-
wodowemu.

§ 2. W∏aÊciwy wójt, burmistrz lub prezy-
dent miasta, zwani dalej „w∏aÊci-
wym organem gminy”, wyznacza
miejsca, w których mo˝e byç wyko-
nywana nieodp∏atna, kontrolowana
praca na cele spo∏eczne; podmioty,
dla których organ gminy, powiatu
lub województwa jest organem za∏o-
˝ycielskim, a tak˝e paƒstwowe lub
samorzàdowe jednostki organizacyj-
ne oraz spó∏ki prawa handlowego
z wy∏àcznym udzia∏em Skarbu Paƒ-
stwa lub gminy, powiatu bàdê woje-
wództwa, majà obowiàzek umo˝li-
wienia skazanym wykonywania nie-
odp∏atnej, kontrolowanej pracy na
cele spo∏eczne. 

§ 3. Praca, o której mowa w § 2, mo˝e
byç tak˝e wykonywana na rzecz in-
stytucji lub organizacji reprezentujà-
cych spo∏ecznoÊç lokalnà oraz w pla-
cówkach oÊwiatowo-wychowaw-
czych, m∏odzie˝owych oÊrodkach

wychowawczych, m∏odzie˝owych
oÊrodkach socjoterapii, placówkach
s∏u˝by zdrowia, jednostkach organi-
zacyjnych pomocy spo∏ecznej, fun-
dacjach, stowarzyszeniach i innych
instytucjach lub organizacjach u˝y-
tecznoÊci publicznej, niosàcych po-
moc charytatywnà, za ich zgodà.”;

5) po art. 56 dodaje si´ art. 56a w brzmieniu: 

„Art. 56a. § 1. Wydatki zwiàzane z ubezpieczeniem
nast´pstw nieszcz´Êliwych wypad-
ków skazanych, wykonujàcych nie-
odp∏atnà, kontrolowanà prac´ na ce-
le spo∏eczne oraz prac´ spo∏ecznie
u˝ytecznà, ponosi Skarb Paƒstwa.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, tryb po-
st´powania przy zawieraniu przez
podmioty uprawnione umowy
ubezpieczenia nast´pstw nieszcz´-
Êliwych wypadków skazanych wy-
konujàcych nieodp∏atnà, kontrolo-
wanà prac´ na cele spo∏eczne oraz
prac´ spo∏ecznie u˝ytecznà, a tak˝e
minimalnà i maksymalnà sum´
ubezpieczenia, na którà umowa ta-
ka mo˝e zostaç zawarta, podmioty
uprawnione do zawierania umów
ubezpieczenia oraz termin zawiera-
nia umów, majàc na uwadze potrze-
b´ zagwarantowania skazanym,
wykonujàcym nieodp∏atnà, kontro-
lowanà prac´ na cele spo∏eczne lub
prac´ spo∏ecznie u˝ytecznà, odpo-
wiedniej rekompensaty w przypad-
ku zaistnienia przy wykonywaniu tej
pracy nieszcz´Êliwego wypadku
oraz sprawne wykonywanie czyn-
noÊci zwiàzanych z zawieraniem
umowy ubezpieczenia.”;

6) art. 57 otrzymuje brzmienie:

„Art. 57. § 1. Sàdowy kurator zawodowy w termi-
nie 7 dni od dor´czenia orzeczenia
wzywa skazanego oraz poucza go
o prawach i obowiàzkach oraz kon-
sekwencjach wynikajàcych z uchyla-
nia si´ od odbywania kary, a tak˝e
okreÊla, po wys∏uchaniu skazanego,
rodzaj, miejsce i termin rozpocz´cia
pracy, o czym niezw∏ocznie informu-
je w∏aÊciwy organ gminy i podmiot,
na rzecz którego b´dzie wykonywa-
na praca. 

§ 2. W wypadku gdy skazany nie stawi
si´ na wezwanie lub pouczony o pra-
wach, obowiàzkach i konsekwen-
cjach zwiàzanych z wykonywaniem
nieodp∏atnej, kontrolowanej pracy
na cele spo∏eczne oÊwiadczy sàdo-
wemu kuratorowi zawodowemu, ˝e
nie wyra˝a zgody na podj´cie pracy,
kurator kieruje do sàdu wniosek
o orzeczenie kary zast´pczej. 

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

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142,
poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889,
Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426
i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178,
poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648,
z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214,
poz. 1344 oraz z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119,
Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115,
poz. 963, Nr 190, poz. 1475 i Nr 201, poz. 1540.ww
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§ 3. Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio
w wypadkach, gdy skazany nie po-
dejmie pracy w wyznaczonym termi-
nie lub w inny sposób uchyla si´ od
odbywania kary ograniczenia wolno-
Êci lub wykonania cià˝àcych na nim
obowiàzków.

§ 4. Zmiana rodzaju, miejsca lub terminu
rozpocz´cia pracy mo˝e nastàpiç na
podstawie decyzji sàdowego kurato-
ra zawodowego w szczególnie uza-
sadnionych wypadkach; przepis § 1
stosuje si´ odpowiednio.”;

7) w art. 57a dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Wykonywanie nieodp∏atnej, kontrolowanej
pracy na cele spo∏eczne mo˝e odbywaç si´
tak˝e w dni ustawowo wolne od pracy i dni
wolne od pracy u danego podmiotu, na rzecz
którego jest ona wykonywana.”;

8) art. 58 otrzymuje brzmienie:

„Art. 58. § 1. W∏aÊciwy organ gminy informuje sà-
dowego kuratora zawodowego o wy-
znaczonych dla skazanych miejscach
pracy, rodzaju pracy oraz osobach
odpowiedzialnych za organizowanie
pracy i kontrolowanie jej przebiegu.

§ 2. Osoby, o których mowa w § 1, obo-
wiàzane sà do niezw∏ocznego infor-
mowania sàdowego kuratora zawo-
dowego o istotnych okolicznoÊciach
dotyczàcych przebiegu pracy i za-
chowania si´ skazanego, a w szcze-
gólnoÊci o terminie rozpocz´cia i za-
koƒczenia pracy, liczbie godzin prze-
pracowanych przez skazanego, ro-
dzaju wykonywanej przez niego pra-
cy, niezg∏oszeniu si´ do pracy, nie-
podj´ciu przydzielonej pracy, prze-
szkodzie uniemo˝liwiajàcej wykona-
nie pracy, opuszczeniu pracy bez
usprawiedliwienia, ka˝dym przypad-
ku niesumiennego wykonywania
pracy oraz uporczywego nieprze-
strzegania ustalonego porzàdku
i dyscypliny pracy.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw administracji publicznej oraz
ministrem w∏aÊciwym do spraw pra-
cy, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
tryb wyznaczania przez w∏aÊciwy or-
gan gminy podmiotów wskazanych
w art. 56 § 2, w których wykonywana
jest kara ograniczenia wolnoÊci i pra-
ca spo∏ecznie u˝yteczna, czynnoÊci
tych podmiotów, a tak˝e podmiotów,
o których mowa w art. 56 § 3, w za-
kresie wykonywania tej kary i pracy,
w tym dotyczàce organizowania
miejsc pracy i przydzia∏u pracy oraz
kontroli skazanych, a tak˝e dopusz-
czalny dzienny wymiar czasu pracy
skazanych, majàc na wzgl´dzie ko-

niecznoÊç zapewnienia warunków
do sprawnego wykonywania kary
ograniczenia wolnoÊci i pracy spo-
∏ecznie u˝ytecznej.”;

9) w art. 65 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli skazany uchyla si´ od odbywania kary
ograniczenia wolnoÊci, sàd zamienia jà na
zast´pczà kar´ grzywny, przyjmujàc jeden
dzieƒ kary ograniczenia wolnoÊci za równo-
wa˝ny jednej stawce dziennej; sàd okreÊla
w takim wypadku wysokoÊç jednej stawki
dziennej — kierujàc si´ wskazaniami zawar-
tymi w art. 33 § 3 Kodeksu karnego. Uchyla-
niem si´ mo˝e byç równie˝ uporczywe naru-
szanie cià˝àcych na nim obowiàzków.”;

10) w art. 66 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. W wypadku zwolnienia skazanego od odby-
cia reszty kary ograniczenia wolnoÊci sàdo-
wy kurator zawodowy zawiadamia o tym za-
k∏ad pracy, placówk´, instytucj´ lub organi-
zacj´, w której skazany odbywa∏ kar´.”;

11) art. 117 otrzymuje brzmienie:

„Art. 117. Skazanego, u którego stwierdzono uza-
le˝nienie od alkoholu albo Êrodków
odurzajàcych lub substancji psychotro-
powych, a tak˝e skazanego za przest´p-
stwo okreÊlone w art. 197—203 Kodek-
su karnego pope∏nione w zwiàzku z za-
burzeniami preferencji seksualnych
obejmuje si´, za jego zgodà, odpowied-
nim leczeniem i rehabilitacjà; w razie
braku zgody o stosowaniu leczenia lub
rehabilitacji orzeka sàd penitencjarny.”;

12) w art. 196a § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Instytucje, fundacje, stowarzyszenia lub or-
ganizacje spo∏eczne, które w wyniku wyko-
nania prawomocnie orzeczonego Êrodka kar-
nego w postaci nawiàzki okreÊlonej w art. 47
Kodeksu karnego lub Êwiadczenia pieni´˝ne-
go okreÊlonego w art. 49 Kodeksu karnego
otrzyma∏y Êrodki finansowe, sà obowiàzane
do sporzàdzania i przekazywania Ministrowi
SprawiedliwoÊci rocznych sprawozdaƒ doty-
czàcych wykorzystania tych Êrodków, w ter-
minie do dnia 20 lutego roku nast´pujàcego
po roku, w którym je otrzyma∏y, oraz do wy-
odr´bnienia tych Êrodków w ewidencji ksi´-
gowej.”;

13) w art. 200:

a) po § 3 dodaje si´ § 3a i § 3b w brzmieniu: 
„§ 3a. Zak∏ady psychiatryczne wykonujàce 

Êrodek zabezpieczajàcy przewidziany
w art. 95a Kodeksu karnego w postaci
umieszczenia w zak∏adzie zamkni´tym,
organizowane sà jako zak∏ady dysponu-
jàce warunkami wzmocnionego zabez-
pieczenia.

§ 3b. Ârodek zabezpieczajàcy przewidziany
w art. 95a Kodeksu karnego w postaci
skierowania na leczenie ambulatoryjne,
wykonuje si´ w zak∏adach ambulatoryj-
nych.”,

b) uchyla si´ § 4;ww
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14) w art. 201:

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

„§ 2a. Wykonujàc orzeczenie o zastosowaniu
Êrodka zabezpieczajàcego okreÊlonego
w art. 95a Kodeksu karnego, sàd, po za-
si´gni´ciu opinii odpowiedniej w spra-
wach seksuologii sàdowej jednostki or-
ganizacyjnej utworzonej lub nadzorowa-
nej przez ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia, wskazuje zak∏ad, o którym mo-
wa w art. 200 § 3a albo 3b, i przesy∏a od-
pis orzeczenia, wraz z poleceniem dopro-
wadzenia sprawcy, w∏aÊciwej jednostce
Policji lub w∏aÊciwemu organowi woj-
skowemu, a odpis orzeczenia i polecenie
przyj´cia — kierownikowi w∏aÊciwego za-
k∏adu zamkni´tego.

§ 2b. W wypadku skierowania sprawcy na le-
czenie ambulatoryjne odpis orzeczenia,
o którym mowa w § 2a, sàd przesy∏a 
w∏aÊciwej jednostce Policji lub w∏aÊciwe-
mu organowi wojskowemu i kierowniko-
wi zak∏adu ambulatoryjnego.

§ 2c. W wypadku uchylania si´ sprawcy od le-
czenia, w szczególnoÊci w razie niesta-
wiennictwa sprawcy w zak∏adzie ambula-
toryjnym w wyznaczonym terminie, kie-
rownik zak∏adu niezw∏ocznie zawiadamia
o tym w∏aÊciwà jednostk´ Policji lub w∏aÊ-
ciwy organ wojskowy. Policja lub w∏aÊci-
wy organ wojskowy zatrzymuje sprawc´
i w ciàgu 48 godzin od chwili zatrzymania
przekazuje go do dyspozycji sàdu. Od za-
trzymania mo˝na odstàpiç, je˝eli niesta-
wiennictwo nastàpi∏o z przyczyn loso-
wych, niezale˝nych od sprawcy. Zatrzy-
manego nale˝y zwolniç, je˝eli w ciàgu
24 godzin od przekazania go do dyspozy-
cji sàdu nie dor´czono mu postanowienia
o umieszczeniu w zak∏adzie zamkni´tym.”, 

b) dodaje si´ § 5 i 6 w brzmieniu:

„§ 5. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli-
woÊci, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wykaz zak∏adów ambulatoryjnych prze-
znaczonych do wykonywania Êrodków za-
bezpieczajàcych okreÊlonych w art. 95a
Kodeksu karnego, tryb i sposób zawiada-
miania Policji lub organu wojskowego
o uchylaniu si´ sprawcy od leczenia oraz
warunki wystàpienia do sàdu o zmian´
sposobu wykonywania Êrodka zabezpie-
czajàcego, o którym mowa w art. 95a Ko-
deksu karnego, majàc na uwadze w szcze-
gólnoÊci poddanie sprawcy w∏aÊciwemu
leczeniu lub terapii, przeciwdzia∏anie za-
chowaniom sprawcy zagra˝ajàcym ˝yciu
i zdrowiu innych osób lub powodujàcym
niszczenie przedmiotów znacznej wartoÊci
oraz zapewnienie sprawnego wykonywa-
nia orzeczonego Êrodka.

§ 6. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, w po-
rozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz za-

k∏adów zamkni´tych przeznaczonych do
wykonywania Êrodków zabezpieczajàcych
orzeczonych wobec skazanych za przest´p-
stwa skierowane przeciwko wolnoÊci sek-
sualnej, a tak˝e ich pojemnoÊç i warunki za-
bezpieczenia oraz warunki wystàpienia do
sàdu o zmian´ sposobu wykonywania
Êrodka zabezpieczajàcego, o którym mowa
w art. 95a Kodeksu karnego, majàc na uwa-
dze w szczególnoÊci poddanie sprawcy
umieszczonego w zamkni´tym zak∏adzie
w∏aÊciwemu leczeniu lub terapii, przeciw-
dzia∏anie zachowaniom sprawcy zagra˝ajà-
cym ˝yciu i zdrowiu innych osób lub powo-
dujàcym niszczenie przedmiotów znacznej
wartoÊci oraz zapobie˝enie samowolnemu
oddaleniu si´ sprawcy stwarzajàcego za-
gro˝enie poza zak∏adem.”.

15) w art. 217 po § 1 dodaje si´ § 1a—1f w brzmieniu: 

„§ 1a. Tymczasowo aresztowany, z zastrze˝eniem
§ 1b, ma prawo do co najmniej jednego wi-
dzenia w miesiàcu z osobà nale˝àcà do kr´-
gu osób najbli˝szych.

§ 1b. Odmowa wyra˝enia zgody na widzenie,
o którym mowa w § 1a, mo˝e nastàpiç wy-
∏àcznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona
obawa, ˝e widzenie zostanie wykorzystane:

1) w celu bezprawnego utrudnienia post´-
powania karnego,

2) do pope∏nienia przest´pstwa, w szczegól-
noÊci pod˝egania do przest´pstwa.

§ 1c. Na zarzàdzenie o odmowie wyra˝enia zgo-
dy na widzenie tymczasowo aresztowanego
z osobà najbli˝szà, tymczasowo aresztowa-
nemu oraz ubiegajàcej si´ o widzenie oso-
bie dla niego najbli˝szej przys∏uguje za˝ale-
nie do sàdu, do którego dyspozycji pozosta-
je tymczasowo aresztowany. Za˝alenie na
zarzàdzenie prokuratora rozpoznaje proku-
rator nadrz´dny. 

§ 1d. W razie utrzymania w mocy zaskar˝onego
zarzàdzenia o odmowie wyra˝enia zgody na
widzenie, wniesienie za˝alenia na zarzàdze-
nie o odmowie wyra˝enia zgody na widze-
nie tymczasowo aresztowanego z tà samà
osobà, wydane w ciàgu trzech miesi´cy od
wydania utrzymanego w mocy zarzàdzenia,
jest niedopuszczalne.

§ 1e. Ma∏oletni mo˝e uzyskaç zgod´ na widzenie
z tymczasowo aresztowanym na wniosek
przedstawiciela ustawowego. 

§ 1f. Ma∏oletni do lat 15 korzysta z widzenia
z tymczasowo aresztowanym pod opiekà
pozostajàcego na wolnoÊci przedstawiciela
ustawowego lub pe∏noletniej osoby najbli˝-
szej, a w razie gdy uprawniony do opieki
nad ma∏oletnim podczas widzenia nie uzy-
ska∏ zgody na widzenie, nie chce lub nie
mo˝e z niego skorzystaç — pod opiekà funk-
cjonariusza lub pracownika aresztu Êledcze-
go wyznaczonego przez dyrektora aresztu
Êledczego.”.ww
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Art. 4. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765,
z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 20 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisy art. 18 § 2 i 3, art. 19, 20, 21 § 2 i 3,
art. 22—24, 27 § 1, art. 40 § 1, art. 41, 43 § 2,
art. 51, 57, 58 § 1 i 2a, art. 60 § 1 i 2, art. 62,
63, 66 § 1, art. 67, 68, 69 § 1 i 2, art. 70, 
72—77, art. 78 § 1 i 3, art. 79, 80 § 1 i 3,
art. 81—83, 85, 86 § 1a, 2 i 3, art. 87, 88,
art. 89 § 1, 1a i 3, art. 90, 92—98, 103 § 1,
art. 106—108 oraz 114, a tak˝e wskazane
w innych przepisach niniejszego rozdzia∏u,
przepisy cz´Êci ogólnej Kodeksu karnego
stosuje si´ odpowiednio do przest´pstw
skarbowych; do ˝o∏nierzy, którzy dopuÊcili
si´ czynu zabronionego jako przest´pstwo
skarbowe, stosuje si´ odpowiednio tak˝e
przepisy art. 318, 321, 322 § 1 i 3, art. 323,
324 § 1, art. 326—333, art. 335 oraz art. 336
Kodeksu karnego.”;

2) w art. 28 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie mo˝e
przekroczyç 1 080 stawek dziennych kary
grzywny, 2 lat ograniczenia wolnoÊci albo
10 lat kary pozbawienia wolnoÊci; kar´ ogra-
niczenia wolnoÊci wymierza si´ w miesià-
cach i latach.”;

3) w art. 39 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Sàd wymierza kar´ ∏àcznà w granicach od
najwy˝szej z kar wymierzonych za poszcze-
gólne przest´pstwa skarbowe do ich sumy,
nie przekraczajàc jednak 1 080 stawek dzien-
nych grzywny, 2 lat ograniczenia wolnoÊci 
albo 15 lat pozbawienia wolnoÊci; kar´ ogra-
niczenia wolnoÊci wymierza si´ w miesià-
cach i latach.”;

4) w art. 42 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Je˝eli sprawca skazany za umyÊlne przest´p-
stwo skarbowe na kar´ pozbawienia wolnoÊ-
ci pope∏ni∏ w ciàgu 5 lat po odbyciu co naj-
mniej roku tej kary umyÊlnie przest´pstwo
skarbowe tego samego rodzaju, sàd mo˝e
go warunkowo zwolniç po odbyciu dwóch
trzecich kary.

§ 2. Skazanego okreÊlonego w art. 37 § 1 pkt 2 i 5
mo˝na warunkowo zwolniç po odbyciu
trzech czwartych kary.”;

5) w art. 128 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Do interwenienta oraz jego pe∏nomocnika
stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 232
§ 3, art. 305 § 4, art. 315 § 1, art. 316 § 1,
art. 318, 321, 323 § 2, art. 334 § 2, art. 338
§ 1, art. 343 § 5, art. 475, 482 § 1 zdanie
pierwsze, art. 540 § 2, art. 549 oraz 550 § 2
Kodeksu post´powania karnego.”.

Art. 5. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. — Kodeks
wykroczeƒ (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756, z 2008 r.
Nr 141, poz. 888 oraz z 2009 r. Nr 190, poz. 1474) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 20 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wol-
noÊci ukarany:

1) nie mo˝e bez zgody sàdu zmieniaç miejsca
sta∏ego pobytu;

2) jest obowiàzany do wykonywania nieod-
p∏atnej kontrolowanej pracy na cele spo-
∏eczne;

3) ma obowiàzek udzielania wyjaÊnieƒ doty-
czàcych przebiegu odbywania kary.”;

2) w art. 21 uchyla si´ § 3;

3) art. 52a otrzymuje brzmienie:

„Art. 52a. Kto: 

1) publicznie nawo∏uje do pope∏nie-
nia przest´pstwa lub przest´pstwa
skarbowego, 

2) publicznie nawo∏uje do przeciw-
dzia∏ania przemocà aktowi stano-
wiàcemu êród∏o powszechnie obo-
wiàzujàcego prawa Rzeczypospoli-
tej Polskiej,

3) publicznie pochwala pope∏nienie
przest´pstwa, je˝eli zasi´g czynu
albo jego skutki nie by∏y znaczne 

— podlega karze aresztu, ograni-
czenia wolnoÊci albo grzywny.”;

4) art. 82 otrzymuje brzmienie:

„Art. 82 § 1. Kto dokonuje czynnoÊci, które mogà
spowodowaç po˝ar, jego rozprze-
strzenianie si´, utrudnienie prowa-
dzenia dzia∏ania ratowniczego lub
ewakuacji, polegajàcych na:

1) niedozwolonym u˝ywaniu otwar-
tego ognia, paleniu tytoniu i stoso-
waniu innych czynników mogà-
cych zainicjowaç zap∏on materia-
∏ów palnych,

2) wykonywaniu prac niebezpiecz-
nych pod wzgl´dem po˝arowym
bez ich wymaganego zabezpiecze-
nia,

3) u˝ywaniu instalacji, urzàdzeƒ i na-
rz´dzi niepoddanych wymaganej
kontroli lub niesprawnych tech-
nicznie albo u˝ytkowaniu ich
w sposób niezgodny z przeznacze-
niem lub warunkami okreÊlonymi
przez producenta, je˝eli mo˝e si´
to przyczyniç do powstania po˝aru,
wybuchu lub rozprzestrzeniania
ognia,

4) nape∏nianiu gazem p∏ynnym butli
na stacjach paliw, stacjach gazu
p∏ynnego i w innych obiektach nie-
przeznaczonych do tego celu,

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 766, z 2008 r.
Nr 66, poz. 410, Nr 215, poz. 1355 i Nr 237, poz. 1651 oraz
z 2009 r. Nr 3, poz. 11, Nr 8, poz. 39, Nr 157, poz. 1241,
Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.ww
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5) nieprzestrzeganiu zasad bezpie-
czeƒstwa przy u˝ywaniu lub prze-
chowywaniu materia∏ów niebez-
piecznych po˝arowo, w tym gazu
p∏ynnego w butlach,

6) gara˝owaniu pojazdu silnikowego
w obiektach i pomieszczeniach
nieprzeznaczonych do tego celu
z nieopró˝nionym zbiornikiem pa-
liwa i nieod∏àczonym na sta∏e za-
silaniem akumulatorowym,

7) sk∏adowaniu materia∏ów palnych
na drogach komunikacji ogólnej
s∏u˝àcych ewakuacji lub umiesz-
czaniu przedmiotów na tych dro-
gach w sposób zmniejszajàcy ich
szerokoÊç albo wysokoÊç poni˝ej
wymaganych wartoÊci,

8) sk∏adowaniu materia∏ów palnych
na nieu˝ytkowych poddaszach
lub na drogach komunikacji ogól-
nej w piwnicach,

9) sk∏adowaniu materia∏ów palnych
pod Êcianami obiektu bàdê przy
granicy dzia∏ki, w sposób naru-
szajàcy zasady bezpieczeƒstwa
po˝arowego,

10) uniemo˝liwianiu lub ograniczaniu
dost´pu do urzàdzeƒ przeciw-
po˝arowych, gaÊnic, urzàdzeƒ
uruchamiajàcych instalacje gaÊni-
cze i sterujàcych takimi instalacja-
mi oraz innymi instalacjami wp∏y-
wajàcymi na stan bezpieczeƒstwa
po˝arowego obiektu, wy∏àczni-
ków i tablic rozdzielczych pràdu
elektrycznego, kurków g∏ównej
instalacji gazowej, a tak˝e wyjÊç
ewakuacyjnych oraz okien dla
ekip ratowniczych,

11) uniemo˝liwianiu lub ograniczaniu
dost´pu do êróde∏ wody do celów
przeciwpo˝arowych,

podlega karze aresztu, grzywny
albo karze nagany.

§ 2. Kto, b´dàc obowiàzany na podstawie
przepisów o ochronie przeciwpo˝aro-
wej do zapewnienia warunków
ochrony przeciwpo˝arowej obiektu
lub terenu, nie dope∏nia obowiàzków
polegajàcych na:

1) zapewnieniu osobom przebywajà-
cym w obiekcie lub na terenie od-
powiednich warunków ewakuacji,

2) wyposa˝aniu obiektu lub terenu
w urzàdzenia przeciwpo˝arowe
i gaÊnice,

3) utrzymywaniu urzàdzeƒ przeciw-
po˝arowych i gaÊnic w stanie pe∏-
nej sprawnoÊci technicznej i funk-
cjonalnej,

4) umieszczeniu w widocznych miej-
scach instrukcji post´powania na
wypadek po˝aru wraz z wykazem
telefonów alarmowych oraz wy-
maganych informacji,

5) oznakowaniu obiektu odpowied-
nimi znakami bezpieczeƒstwa,

6) utrzymywaniu dróg po˝arowych
w stanie umo˝liwiajàcym wyko-
rzystanie tych dróg przez pojazdy
jednostek ochrony przeciwpo˝a-
rowej,

7) zapewnieniu usuwania zanie-
czyszczeƒ z przewodów dymo-
wych i spalinowych,

8) zachowaniu pasa ochronnego
o szerokoÊci minimum 2 m i na-
wierzchni z materia∏ów niepal-
nych lub gruntowej oczyszczonej,
wokó∏ placów sk∏adowych, sk∏a-
dowisk przy obiektach oraz przy
obiektach tymczasowych o kon-
strukcji palnej,

9) przestrzeganiu zasad zabezpiecze-
nia przeciwpo˝arowego podczas
zbioru, transportu lub sk∏adowa-
nia palnych p∏odów rolnych,

10) zapobieganiu powstawaniu i roz-
przestrzenianiu si´ po˝arów w le-
sie poprzez wykonywanie wyma-
ganych zabiegów ochronnych,

podlega karze aresztu, grzyw-
ny albo karze nagany.

§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach Êród-
leÊnych, na obszarze ∏àk, torfowisk
i wrzosowisk, jak równie˝ w odleg-
∏oÊci do 100 m od nich roznieca ogieƒ
poza miejscami wyznaczonymi do te-
go celu albo pali tytoƒ, z wyjàtkiem
miejsc na drogach utwardzonych
i miejsc wyznaczonych do pobytu lu-
dzi,

podlega karze aresztu, grzywny 
albo karze nagany.

§ 4. Kto wypala trawy, s∏om´ lub pozosta-
∏oÊci roÊlinne na polach w odleg∏oÊci
mniejszej ni˝ 100 m od zabudowaƒ,
lasów, zbo˝a na pniu i miejsc usta-
wienia stert lub stogów bàdê w spo-
sób powodujàcy zak∏ócenia w ruchu
drogowym, a tak˝e bez zapewnienia
sta∏ego nadzoru miejsca wypalania,

podlega karze aresztu, grzywny
albo karze nagany.

§ 5. Kto w inny sposób nieostro˝nie ob-
chodzi si´ z ogniem,

podlega karze aresztu, grzywny
albo karze nagany.ww
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§ 6. Kto zostawia ma∏oletniego do lat 7
w okolicznoÊciach, w których istnieje
prawdopodobieƒstwo wzniecenia
przez niego po˝aru,

podlega karze grzywny albo karze
nagany.”;

5) po art. 82 dodaje si´ art. 82a w brzmieniu:

„Art. 82a. § 1. Kto w razie powstania po˝aru nie
dope∏nia obowiàzku okreÊlonego
w przepisach o ochronie przeciw-
po˝arowej oraz Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej w postaci:
1) niezw∏ocznego zawiadomienia

osób znajdujàcych si´ w strefie
zagro˝enia oraz: centrum powia-
damiania ratunkowego lub jed-
nostki ochrony przeciwpo˝aro-
wej albo Policji bàdê wójta albo
so∏tysa,

2) podporzàdkowania si´ zarzàdze-
niu kierujàcego dzia∏aniem ra-
towniczym,

3) udzielenia niezb´dnej pomocy
kierujàcemu dzia∏aniem ratowni-
czym, na jego ˝àdanie,

podlega karze aresztu, grzyw-
ny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrud-
nia prowadzenie dzia∏aƒ ratowni-
czych, a w szczególnoÊci utrudnia
dojazd do obiektów zagro˝onych
jednostkom ochrony przeciwpo˝a-
rowej, prowadzàcym dzia∏ania ra-
townicze.

§ 3. Kto uniemo˝liwia lub utrudnia prze-
prowadzenie czynnoÊci kontrolno-
-rozpoznawczych z zakresu ochrony
przeciwpo˝arowej przez uprawnio-
nego stra˝aka Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej,

podlega karze aresztu, ogranicze-
nia wolnoÊci albo grzywny.”;

6) w art. 99 w § 1 uchyla si´ pkt 1 i 4;

7) art. 109 otrzymuje brzmienie:

„Art. 109 § 1. Kto:
1) zanieczyszcza wod´ przeznaczo-

nà do spo˝ycia przez ludzi, lub
2) dostarcza wod´ przeznaczonà do

spo˝ycia przez ludzi, nie spe∏nia-
jàc wymagaƒ okreÊlonych
w przepisach o zbiorowym za-
opatrzeniu w wod´ i zbiorowym
odprowadzaniu Êcieków, lub

3) nie b´dàc do tego uprawnionym,
dostarcza wod´ przeznaczonà do
spo˝ycia przez ludzi w myÊl prze-
pisów o zbiorowym zaopatrzeniu
w wod´ i zbiorowym odprowa-
dzaniu Êcieków,

podlega karze grzywny albo ka-
rze nagany.

§ 2. Kto zanieczyszcza wod´ s∏u˝àcà do
pojenia zwierzàt, znajdujàcà si´ po-
za urzàdzeniami przeznaczonymi do
zaopatrywania ludnoÊci w wod´, 

podlega karze grzywny do 
1 500 z∏otych albo karze nagany.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto umyÊl-
nie zanieczyszcza wod´ w p∏ywalni,
kàpielisku lub w innym obiekcie
o podobnym przeznaczeniu lub do-
starcza do tych obiektów wod´ nie-
spe∏niajàcà wymagaƒ okreÊlonych
w przepisach o zbiorowym zaopa-
trzeniu w wod´ i zbiorowym odpro-
wadzaniu Êcieków.”;

8) art. 117 otrzymuje brzmienie:

„Art. 117 § 1. Kto, majàc obowiàzek utrzymania
czystoÊci i porzàdku w obr´bie nie-
ruchomoÊci, nie wykonuje swoich
obowiàzków lub nie stosuje si´ do
wskazaƒ i nakazów wydanych przez
w∏aÊciwe organy w celu zabezpie-
czenia nale˝ytego stanu sanitarnego
i zwalczania chorób zakaênych, 

podlega karze grzywny do 
1 500 z∏otych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega przewoênik
obowiàzany do zapewnienia po-
dró˝nym odpowiednich warunków
higieny, który nie utrzymuje Êrodka
transportu we w∏aÊciwym stanie sa-
nitarnym.”.

Art. 6. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póên. zm.6)) w art. 19
w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) okreÊlonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1,
art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3, art. 164 § 1, art. 165
§ 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189,
art. 200, art. 200a, art. 204 § 4, art. 223, art. 228
§ 1 i 3—5, art. 229 § 1 i 3—5, art. 230 § 1,
art. 230a § 1, art. 231 § 2, art. 232, art. 245,
art. 246, art. 252 § 1—3, art. 253, art. 258, art. 269,
art. 280—282, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 296
§ 1—3, art. 296a § 1, 2 i 4, art. 296b § 1 i 2, art. 299
§ 1—6 oraz w art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu karne-
go,”.

Art. 7. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Prze-
pisy wprowadzajàce Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 554 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 113, poz. 715
oraz z 2009 r. Nr 141, poz. 1149) w art. 11 dodaje si´
§ 3 i 4 w brzmieniu:

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

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170, z 2008 r.
Nr 86, poz. 521, Nr 171, poz. 1065 i Nr 237, poz. 1651 oraz
z 2009 r. Nr 22, poz. 120, Nr 62, poz. 504, Nr 85, poz. 716,
Nr 97, poz. 803, Nr 98, poz. 817, Nr 115, poz. 959, Nr 157,
poz. 1241, Nr 168, poz. 1323, Nr 195, poz. 1502 i Nr 201,
poz. 1540.ww
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„§ 3. Grzywn´, którà ustawa szczególna okreÊla
kwotowo, wymierza si´ z uwzgl´dnieniem do-
chodów sprawcy, jego warunków osobistych,
rodzinnych, stosunków majàtkowych i mo˝li-
woÊci zarobkowych. 

§ 4. Ilekroç ustawa szczególna nie okreÊla dolnej
granicy ustawowego zagro˝enia grzywnà okreÊ-
lonà kwotowo, granic´ t´ ustala si´ na 100 z∏o-
tych.”.

Art. 8. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. —
Kodeks post´powania w sprawach o wykroczenia
(Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z póên. zm.7)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 42 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W razie uzasadnionych wàtpliwoÊci co do
stanu zdrowia psychicznego obwinionego
sàd lub prokurator dzia∏ajàcy na podstawie
art. 56 § 1 powo∏uje bieg∏ego psychiatr´.
Przepis art. 202 § 5 Kodeksu post´powania
karnego stosuje si´ odpowiednio.”;

2) w art. 90 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Post´powanie przyspieszone stosuje si´ tak-
˝e wobec sprawców wykroczeƒ pope∏nio-
nych w zwiàzku z imprezà masowà, okreÊlo-
nà w przepisach o bezpieczeƒstwie imprez
masowych:

1) przeciwko porzàdkowi i spokojowi publicz-
nemu, okreÊlonych w art. 50, 51 i 52a
Kodeksu wykroczeƒ;

2) przeciwko mieniu i urzàdzeniom u˝ytku
publicznego, okreÊlonych w art. 124 i 143
Kodeksu wykroczeƒ.”;

3) art. 112 otrzymuje brzmienie:

„Art. 112. W post´powaniu w przedmiocie kasacji
stosuje si´ odpowiednio przepisy dzia-
∏u X niniejszego kodeksu oraz art. 522,
526 § 1, art. 529, 530 § 2 i 3, art. 531 § 1,
art. 532 § 1, art. 534 § 2, art. 535—537,
538 § 1 i 3 oraz art. 539 Kodeksu post´-
powania karnego.”.

Art. 9. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciw-
dzia∏aniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180,
poz. 1493) uchyla si´ art. 14.

Art. 10. 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. 11. CzynnoÊci procesowe dokonane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy sà skuteczne,
je˝eli dokonano ich z zachowaniem przepisów dotych-
czasowych.

Art. 12. W razie wàtpliwoÊci, czy stosowaç przepi-
sy dotychczasowe, czy przepisy w brzmieniu nada-
nym niniejszà ustawà, stosuje si´ przepisy nowe.

Art. 13. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie art. 517j ustawy, o której mowa w art. 2, oraz
art. 58 § 4 ustawy, o której mowa w art. 3, zachowujà
moc do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie art. 517j § 2 ustawy,
o której mowa w art. 2, oraz art. 58 § 3 ustawy, o któ-
rej mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszà
ustawà, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez okres 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 14. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski

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

og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 i Nr 237,
poz. 1651 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 i Nr 190,
poz. 1474.
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