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ZMIANY W KPK

WSTĘP

Obecny model postępowania karnego wyczerpuje już swoje możliwości, toteż w ciągu ostatnich kilkunastu 
miesięcy Sejm uchwalił kilka następujących po sobie obszernych nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, 
co można porównać ze swoistą „rewolucją” w przepisach procedury karnej, która rozpoczęła się 6 czerwca 
1997 r.  W związku z coraz nowszą strukturą i natężeniem przestępczości, a tym samym zmianą charakteru 
prowadzonych postępowań karnych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości niezbędne okazały się 
zmiany, których wprowadzenie i stosowanie powinno przeciwdziałać nadmiernej przewlekłości prowadzonych 
postępowań karnych oraz długotrwałości  stosowanego w Polsce tymczasowego aresztowania, co wspólnotowe 
organy sprawiedliwości UE (między innymi Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu) diagnozują jako polski 
problem o charakterze strukturalnym.
Wprowadzone zmiany w procedurze karnej, które zaczną obowiązywać od 1 lipca 2015 r., zmierzają do 
osiągnięcia następujących założeń:
1) przemodelowania postępowania jurysdykcyjnego w kierunku większej kontradyktoryjności, która stwarza 

lepsze warunki do pełnego wyjaśnienia prawdy materialnej i w sposób optymalny służy poszanowaniu 
praw uczestników postępowania;

2) przemodelowania postępowania przygotowawczego dotyczącego celów, do których osiągnięcia to 
postępowanie zmierza – w zakresie niezbędnym dla zbudowania modelu kontradyktoryjnej rozprawy;

3) przyspieszenia i usprawnienia postępowania na skutek stworzenia i jednocześnie wprowadzenia prawnych 
ram szerszego wykorzystania konsensualnych sposobów zakończenia postępowania karnego, także dzięki 
nowemu ujęciu instytucji mediacji;

4) ukształtowania na nowo polityki stosowania środków zapobiegawczych w zakresie ich nadmiernego 
wykorzystywania w praktyce procesowej oraz stwarzającej lepsze gwarancje dla podejrzanego i oskarżonego 
w przypadku ubiegania się odszkodowania oraz zadośćuczynienia za szkody i krzywdy wykonywaniem 
tych środków w trakcie postępowania;

5) usunięcia nadmiernej „fasadowości” postępowania dzięki nowemu określeniu sposobu procedowania 
opartego na rezygnacji z wielu czynności niesłużących wyjaśnieniu prawdy materialnej w procesie ani 
poszanowaniu gwarancji uczestników postępowania, jak również realizacji sprawiedliwej represji;

6) ograniczenia do minimum przewlekłości postępowania, dzięki nowemu ukształtowaniu modelu 
postępowania odwoławczego, co umożliwiałoby możliwie najszersze orzekanie reformatoryjne, a tym 
samym ograniczałoby kasatoryjność postępowania, przyczyniającą się w oczywisty sposób do nierzadko 
celowego przedłużania postępowania karnego;

7) odciążenia prezesów sądów, przewodniczących wydziałów oraz samych sędziów poprzez nadanie 
prawnych możliwości podejmowania decyzji o charakterze porządkowym i technicznym, a także mniej 
ważnych decyzji merytorycznych przez referendarzy sądowych, co umożliwiłoby wykorzystanie czasu 
sędziów w bardziej efektywny sposób;

8) uzyskania pełnej kompatybilności całości rozwiązań kodeksowych ze standardami wynikającymi  
z nierzadko odmiennego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka;

9) usunięcia mankamentów obowiązującej regulacji ujawnionych w orzecznictwie sądowym.

Zamieszczona tabela prezentuje zestawienie przepisów Kodeksu postępowania karnego, obowiązujących na 
dzień 31 marca 2015 r. z przepisami kpk, które zostały zmienione (stan na 14 maja 2015 r.) ustawami:
1) Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

poz. 396),
2) Ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 21),
3) Ustawą z dnia 10 października 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy  

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1556),
4) Ustawą z dnia 24 stycznia 2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 384),
5) Ustawą z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 85),
6) Ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 1282),
8) Ustawą z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. poz. 1247).
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WYKAZ PRZEPISÓW  
zmienionych, uchylonych  lub nowo 
wprowadzonych w znowelizowanym 

Kodeksie postępowania karnego, 
którego treść będzie obowiązywała  

od dnia 1 lipca 2015 r.

DZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE 
Art. 2 zmieniony [4]
Art. 5 zmieniony [4]
Art. 14 zmieniony [4]
Art. 15 zmieniony [4]
Art. 23a zmieniony [5]
Art. 23b nowo wprowadzony [5]

DZIAŁ II. SĄD 
Rozdział 1. Właściwości i skład sądu
Art. 28 zmieniony [6]
Art. 30 zmieniony [6]
Rozdział 2. Wyłączenie sędziego
Art. 44 zmieniony [6]

DZIAŁ III. STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, 
PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY
Rozdział 4. Pokrzywdzony
Art. 49 zmieniony [6]
Art. 49a zmieniony [7]
Art. 52 zmieniony [7]
Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy
Art. 54 zmieniony [7]
Art. 55 zmieniony [7]
Art. 56 zmieniony [8]
Art. 56a nowo wprowadzony [8]
Art. 57 zmieniony [8]
Art. 58 zmieniony [8]
Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny
Art. 60 zmieniony [8]
Art. 60a nowo wprowadzony [9]
Art. 61 zmieniony [9]
Rozdział 7. Powód cywilny – uchylony 
Rozdział 8. Oskarżony
Art. 75 zmieniony [9]
Art. 78 zmieniony [9]
Art. 79 zmieniony [9]
Art. 80 zmieniony [10]
Art. 80a nowo wprowadzony [10]
Art. 81 zmieniony [10]
Art. 81a nowo wprowadzony [10]
Rozdział 9. Obrońcy i pomocnicy
Art. 82 zmieniony [11]
Art. 84 zmieniony [11]
Art. 87a nowo wprowadzony [11]
Art. 88 zmieniony [11]

DZIAŁ IV. CZYNNOŚCI PROCESOWE
Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia  
i polecenia
Art. 93a nowo wprowadzony [12]
Art. 95 zmieniony [12]
Art. 95a nowo wprowadzony [12]
Art. 95b nowo wprowadzony [12]
Art. 97 zmieniony [12]
Art. 100 zmieniony [12]
Art. 107 zmieniony [13]
Rozdział 12. Narada i głosowanie
Art. 110 zmieniony [13]
Rozdział 13. Porządek czynności procesowych
Art. 117a zmieniony [13]
Art. 120 zmieniony [14]

Rozdział 14. Terminy
Art. 127a nowo wprowadzony [14]
Art. 127b nowo wprowadzony [14]
Art. 127c nowo wprowadzony [14]
Rozdział 15. Doręczenia
Art. 132 zmieniony [14]
Art. 133 zmieniony [15]
Art. 139 zmieniony [15]
Rozdział 16. Protokoły
Art. 143 zmieniony [15]
Art. 144 zmieniony [15]
Art. 148 zmieniony [16]
Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie 
odpisów
Art. 156 zmieniony [16]
Art. 156a nowo wprowadzony [17]
Art. 157 zmieniony [17]
Art. 159 zmieniony [18]
Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych  
lub zniszczonych akt
Art. 162 zmieniony [18]
Art. 163 zmieniony [18]
Art. 164 zmieniony [18]

DZIAŁ V. DOWODY
Rozdział 19. Przepisy ogólne
Art. 167 zmieniony [18]
Art. 168a nowo wprowadzony [18]
Art. 171 zmieniony [19]
Rozdział 21. Świadkowie
Art. 178 zmieniony [19]
Art. 178a nowo wprowadzony [19]
Art. 180 zmieniony [19]
Art. 191 zmieniony [19]
Rozdział 22. Biegli, tłumacze i specjaliści
Art. 197 zmieniony [20]
Art. 202 zmieniony [20]
Art. 203 zmieniony [21]
Art. 204 zmieniony [21]
Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. 
Eksperyment procesowy
Art. 209 zmieniony [21]
Rozdział 24. Wywiad środowiskowy  
i badanie osoby oskarżonego
Art. 213 zmieniony [22]
Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy.  
Przeszukanie
Art. 217 zmieniony [22]
Art. 231 zmieniony [23]
Art. 232 zmieniony [23]
Art. 232a zmieniony [23]
Art. 235 zmieniony [24]
Art. 236 zmieniony [24]

DZIAŁ VI. ŚRODKI PRZYMUSU
Rozdział 27. Zatrzymanie
Art. 244 zmieniony [24]
Art. 245 zmieniony [25]
Art. 247 zmieniony [25]
Rozdział 28. Środki zapobiegawcze
Art. 249 zmieniony [26]
Art. 249a nowo wprowadzony [26]
Art. 250 zmieniony [26]
Art. 251 zmieniony [27]
Art. 252 zmieniony [27]
Art. 253 zmieniony [28]
Art. 254 zmieniony [28]
Art. 257 zmieniony [28]
Art. 258 zmieniony [28]
Art. 259 zmieniony [29]
Art. 260 zmieniony [29]

Art. 261 zmieniony [30]
Art. 263 zmieniony [30]
Art. 264 zmieniony [31]
Art. 268 zmieniony [32]
Art. 275 zmieniony [32]
Art. 275a zmieniony [32]
Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego  
i list gończy
Art. 279 zmieniony [33]
Rozdział 31. Kary porządkowe
Art. 285 zmieniony [33]
Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe
Art. 291 zmieniony [34]
Art. 292 zmieniony [34]
Art. 293 zmieniony [34]
Art. 294 zmieniony [35]

DZIAŁ VII. POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE
Rozdział 33. Przepisy ogólne
Art. 297 zmieniony [35]
Art. 299a nowo wprowadzony [36]
Art. 300 zmieniony [36]
Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa
Art. 304 zmieniony [37]
Rozdział 35. Przebieg śledztwa
Art. 311 zmieniony [37]
Art. 312 zmieniony [37]
Art. 313 zmieniony [38]
Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa
Art. 321 zmieniony [38]
Art. 323 zmieniony [39]
Art. 324 zmieniony [39]
Rozdział 36a. Dochodzenie
Art. 325a zmieniony [39]
Art. 325b zmieniony [40]
Art. 325c uchylony [40]
Art. 325d zmieniony [40]
Art. 325e zmieniony [40]
Art. 325f zmieniony [41]
Art. 325i zmieniony [41]
Rozdział 38. Czynności sądowe  
w postępowaniu przygotowawczym
Art. 330 zmieniony [41]
Rozdział 39. Akt oskarżenia
Art. 332 zmieniony [42]
Art. 333 zmieniony [42]
Art. 334 zmieniony [42]
Art. 335 zmieniony [43]
Art. 336 zmieniony [44]

DZIAŁ VIII. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM 
PIERWSZEJ INSTANCJI
Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia
Art. 337 zmieniony [44]
Art. 338 zmieniony [45]
Art. 338a nowo wprowadzony [45]
Art. 339 zmieniony [45]
Art. 340 zmieniony [46]
Art. 341 zmieniony [46]
Art. 343 zmieniony [47]
Art. 343a nowo wprowadzony [47]
Art. 345 uchylony [48]
Art. 346 uchylony [48]
Rozdział 41. Przygotowanie  
do rozprawy głównej
Art. 349 zmieniony [48]
Art. 350 zmieniony [49]
Art. 352 zmieniony [49]
Art. 353 zmieniony [49]
Art. 354 zmieniony [50]
Art. 354a nowo wprowadzony [50]
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Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie 
głównej
Art. 366 zmieniony [50]
Art. 367a nowo wprowadzony [50]
Art. 370 zmieniony [51]
Art. 374 zmieniony [51]
Art. 376 zmieniony [51]
Art. 377 zmieniony [51]
Art. 378 zmieniony [52]
Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej
Art. 381 zmieniony [52]
Art. 383 uchylony [52]
Art. 384 zmieniony [52]
Rozdział 45. Przewód sądowy
Art. 385 zmieniony [53]
Art. 386 zmieniony [53]
Art. 387 zmieniony [53]
Art. 389 zmieniony [54]
Art. 390 zmieniony [54]
Art. 391 zmieniony [54]
Art. 392 zmieniony [55]
Art. 393 zmieniony [55]
Art. 393a zmieniony [55]
Art. 394 zmieniony [56]
Art. 397 uchylony [56]
Art. 401 zmieniony [56]
Art. 402 zmieniony [56]
Art. 404a nowo wprowadzony [56]
Rozdział 46. Głosy stron
Art. 406 zmieniony [57]
Rozdział 47. Wyrokowanie
Art. 411 zmieniony [57]
Art. 413 zmieniony [57]
Art. 414 zmieniony [57]
Art. 415 zmieniony [58]
Art. 416 uchylony [58]
Art. 418 zmieniony [59]
Art. 418a zmieniony [59]
Art. 419 zmieniony [59]
Art. 422 zmieniony [59]
Art. 423 zmieniony [60]
Art. 424 zmieniony [60]

DZIAŁ IX. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
Rozdział 48. Przepisy ogólne
Art. 425 zmieniony [60]
Art. 427 zmieniony [60]
Art. 433 zmieniony [61]
Art. 434 zmieniony [61]
Art. 437 zmieniony [62]
Art. 438 zmieniony [62]
Art. 439 zmieniony [62]
Art. 443 zmieniony [63]
Rozdział 49. Apelacja
Art. 444 zmieniony [63]
Art. 446 zmieniony [63]
Art. 447 zmieniony [63]
Art. 449 zmieniony [63]
Art. 449a zmieniony [64]
Art. 450 zmieniony [64]
Art. 451 zmieniony [64]
Art. 452 uchylony [64]
Art. 454 zmieniony [64]
Art. 455a  nowo wprowadzony [64]
Art. 457 zmieniony [64]
Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw
Art. 460 zmieniony [65]
Art. 461 zmieniony [65]
Art. 466 zmieniony [65]

DZIAŁ X. POSTĘPOWANIE SZCZEGÓLNE
Rozdział 51. Postępowanie uproszczone  
– uchylony
Rozdział 52. Postępowanie w sprawach  
z oskarżenia prywatnego
Art. 485 zmieniony [65]
Art. 489 zmieniony [65]
Art. 492 zmieniony [65]
Art. 494 zmieniony [65]
Rozdział 53. Postępowanie nakazowe
Art. 500 zmieniony [66]
Art. 501 zmieniony [66]
Art. 503 uchylony [66]
Art. 506 zmieniony [66]
Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone
Art. 517a zmieniony [66]
Art. 517b zmieniony [67]
Art. 517c zmieniony [68]
Art. 517d zmieniony [68]
Art. 517e zmieniony [69]
Art. 517g zmieniony [69]
Art. 517h zmieniony [70]
Art. 517i zmieniony [70]
Art. 517j zmieniony [70]

DZIAŁ XI. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA
Rozdział 55. Kasacja
Art. 519 zmieniony [70]
Art. 523 zmieniony [71]
Art. 524 zmieniony [71]
Art. 526 zmieniony [71]
Art. 528 zmieniony [71]
Art. 538 zmieniony [71]
Rozdział 56. Wznowienie postępowania
Art. 540 zmieniony [72]
Art. 540b zmieniony [72]
Art. 543 uchylony [72]
Art. 545 zmieniony [73]

DZIAŁ XII. POSTĘPOWANIE  
PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA
Rozdział 58. Odszkodowanie i zadośćuczynienie 
za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne  
stosowanie środków przymusu
Art. 552 zmieniony [73]
Art. 552a nowo wprowadzony [74]
Art. 552b nowo wprowadzony [74]
Art. 553 zmieniony [74]
Art. 553a nowo wprowadzony [74]
Art. 554 zmieniony [75]
Art. 555 zmieniony [75]
Art. 557 zmieniony [75]
Art. 558 zmieniony [75]
Art. 559 uchylony [75]
Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej
Art. 568a nowo wprowadzony [75]
Art. 569 zmieniony [76]
Art. 571 zmieniony [76]
Art. 574 zmieniony [76]
Art. 575 zmieniony [76]
Art. 577 zmieniony [76]

DZIAŁ XIII. POSTĘPOWANIE  
W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW 
MIĘDZYNARODOWYCH
Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób 
ściganych albo skazanych lub wydanie 
przedmiotów na wniosek państw obcych
Art. 603 zmieniony [76]
Art. 605a nowo wprowadzony [77]

Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa 
członkowskiego UE o przekazanie  
osoby ściganej na podstawie  
europejskiego nakazu aresztowania
Art. 607b zmieniony [77]
Rozdział 65b. Wystąpienie państwa  
członkowskiego UE o przekazanie osoby 
ściganej na podstawie europejskiego  
nakazu aresztowania
Art. 607k zmieniony [77]
Art. 607l zmieniony [78]
Art. 607t zmieniony [78]
Rozdział 65d. Wystąpienie państwa  
członkowskiego UE o wykonanie  
orzeczenia wydanego w celu zapewnienia 
prawidłowego toku postępowania
Art. 607zh zmieniony [79]
Art. 607zm zmieniony [79]
Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa 
członkowskiego UE o wykonanie  
orzeczenia dotyczącego grzywny,  
nawiązki, świadczenia pieniężnego  
lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy 
koszty procesu
Art. 611fa zmieniony [80]
Art. 611fb zmieniony [81]
Art. 611fd zmieniony [81]
Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa  
członkowskiego UE o wykonanie  
orzeczenia skazującego na karę  
pozbawienia wolności z warunkowym 
zawieszeniem jej wykonania, karę  
ograniczenia wolności, samoistnie  
orzeczony środek karny, a także  
orzeczenia o warunkowym zwolnieniu  
oraz warunkowym umorzeniu  
postępowania karnego
Art. 611u zmieniony [81]
Rozdział 66i. Wystąpienie państwa  
członkowskiego UE o wykonanie  
orzeczenia karnego związanego  
z poddaniem sprawcy próbie
Art. 611uh zmieniony [82]
DZIAŁ XIV. KOSZTY PROCESU
Rozdział 68. Przepisy ogólne
Art. 618 zmieniony [83]
Art. 622 zmieniony [83]
Rozdział 69. Zwolnienie z kosztów  
sądowych
Art. 623 zmieniony [84]
Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu
Art. 626 zmieniony [84]
Art. 632 zmieniony [84]
Art. 637a nowo wprowadzony [84]
Rozdział 71.  Koszty procesu związane 
z powództwem cywilnym i zasądzeniem 
odszkodowania z urzędu – uchylony
DZIAŁ XV. POSTĘPOWANIE KARNE  
W SPRAWACH PODLEGAJĄCYCH  
ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH
Rozdział 72. Przepisy ogólne
Art. 646 zmieniony [84]
Art. 662 zmieniony [84]
Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie 
przygotowawcze
Art. 663 uchylony [85]

WYKAZ PRZEPISÓW ZMIENIONYCH, UCHYLONYCH LUB NOWO WPROWADZONYCH
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1 2 3

Dział I. 
Przepisy wstępne

Art. 2 § 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie 
ukształtowanie postępowania karnego, aby:
1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do 

odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna nie ponio-
sła tej odpowiedzialności,

2) przez trafne zastosowanie środków przewidzia-
nych w prawie karnym oraz ujawnienie okoliczności 
sprzyjających popełnieniu przestępstwa osiągnię-
te zostały zadania postępowania karnego nie tylko  
w zwalczaniu przestępstw, lecz również w zapobie-
ganiu im oraz w umacnianiu poszanowania prawa  
i zasad współżycia społecznego,

3) uwzględnione zostały prawnie chronione interesy po-
krzywdzonego,

4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.

§ 1. Przepisy niniejszego kodeksu mają na celu takie 
ukształtowanie postępowania karnego, aby:
1) sprawca przestępstwa został wykryty i pociągnięty do 

odpowiedzialności karnej, a osoba, której nie udo-
wodniono winy, nie poniosła tej odpowiedzialności,

2) przez trafne zastosowanie środków przewidzianych w pra-
wie karnym oraz ujawnienie okoliczności sprzyjających 
popełnieniu przestępstwa osiągnięte zostały zadania po-
stępowania karnego nie tylko w zwalczaniu przestępstw, 
lecz również w zapobieganiu im oraz w umacnianiu po-
szanowania prawa i zasad współżycia społecznego,

3) zostały uwzględnione prawnie chronione interesy po-
krzywdzonego przy jednoczesnym poszanowaniu 
jego godności,

4) rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło w rozsądnym terminie.

§ 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić 
prawdziwe ustalenia faktyczne.

§ 2. Podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić 
prawdziwe ustalenia faktyczne.

Art. 5 § 1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina 
jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomoc-
nym wyrokiem.

§ 1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina 
jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomoc-
nym wyrokiem.

§ 2. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na 
korzyść oskarżonego.

§ 2.  Wątpliwości, których nie usunięto w postępowa-
niu dowodowym, rozstrzyga się na korzyść oskarżonego.

Art. 14 § 1. Wszczęcie postępowania sądowego następuje na żą-
danie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnio-
nego podmiotu.

§ 1. Wszczęcie postępowania sądowego następuje na żą-
danie uprawnionego oskarżyciela lub innego uprawnio-
nego podmiotu.

§ 2. Odstąpienie oskarżyciela publicznego od wniesione-
go oskarżenia nie wiąże sądu.

§ 2.  Oskarżyciel publiczny może cofnąć akt oskarżenia 
do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego na pierwszej 
rozprawie głównej. W toku przewodu sądowego przed 
sądem pierwszej instancji cofnięcie aktu oskarżenia 
dopuszczalne jest jedynie za zgodą oskarżonego. Po-
nowne wniesienie aktu oskarżenia przeciwko tej samej 
osobie o ten sam czyn jest niedopuszczalne.

Art. 15 § 1. Policja i inne organy w zakresie postępowania kar-
nego wykonują polecenia sądu i prokuratora oraz prowa-
dzą pod nadzorem prokuratora śledztwo lub dochodzenie  
w granicach określonych w ustawie.

§ 1.  Policja i inne organy w zakresie postępowania karnego 
wykonują polecenia sądu, referendarza sądowego i pro-
kuratora oraz prowadzą pod nadzorem prokuratora śledz-
two lub dochodzenie w granicach określonych w ustawie.

§ 2. Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe są 
obowiązane w zakresie swego działania do udzielania 
pomocy organom prowadzącym postępowanie karne  
w terminie wyznaczonym przez te organy.

§ 2.  Wszystkie instytucje państwowe i samorządowe 
są obowiązane w zakresie swego działania do udziela-
nia pomocy organom prowadzącym postępowanie karne  
w terminie wyznaczonym przez te organy.

§ 3. Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemają-
ce osobowości prawnej inne niż określone w § 2, a także 
osoby fizyczne są obowiązane do udzielenia pomocy na 
wezwanie organów prowadzących postępowanie karne  
w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym, jeżeli 
bez tej pomocy przeprowadzenie czynności procesowej 
jest niemożliwe albo znacznie utrudnione.

§ 3.  Osoby prawne lub jednostki organizacyjne niemają-
ce osobowości prawnej inne niż określone w § 2, a także 
osoby fizyczne są obowiązane do udzielenia pomocy na 
wezwanie organów prowadzących postępowanie karne  
w zakresie i w terminie przez nie wyznaczonym, jeżeli 
bez tej pomocy przeprowadzenie czynności procesowej 
jest niemożliwe albo znacznie utrudnione.

OPRACOWANIE  
DOTYCZĄCE NOWEJ PROCEDURY KARNEJ
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Art. 23a § 1. Sąd, a w postępowaniu przygotowawczym proku-
rator, może z inicjatywy lub za zgodą pokrzywdzonego  
i oskarżonego, skierować sprawę do instytucji lub osoby 
godnej zaufania w celu przeprowadzenia postępowania 
mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym.

§ 1. Sąd lub referendarz sądowy, a w postępowaniu 
przygotowawczym prokurator lub inny organ prowa-
dzący to postępowanie, może z inicjatywy lub za zgodą 
oskarżonego i pokrzywdzonego skierować sprawę do in-
stytucji lub osoby do tego uprawnionej w celu przepro-
wadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzyw-
dzonym i oskarżonym, o czym się ich poucza, informu-
jąc o celach i zasadach postępowania mediacyjnego,  
w tym o treści art. 178a.

§ 2. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej 
niż miesiąc, a jego okresu nie wlicza się do czasu trwania 
postępowania przygotowawczego.

§ 2. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej 
niż miesiąc, a jego okresu nie wlicza się do czasu trwania 
postępowania przygotowawczego.

§ 3. Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić 
osoba, co do której w konkretnej sprawie zachodzą oko-
liczności określone w art. 40–42, czynny zawodowo 
sędzia, prokurator, adwokat, radca prawny, a także apli-
kant do tychże zawodów albo inna osoba zatrudniona  
w sądzie, prokuraturze lub innej instytucji uprawnionej 
do ścigania przestępstw.

§ 3. Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić 
osoba, co do której w sprawie zachodzą okoliczności 
określone w art. 40 i art. 41 § 1, czynny zawodowo sę-
dzia, prokurator, asesor prokuratorski, a także aplikant 
wymienionych zawodów, ławnik, referendarz sądowy, 
asystent sędziego, asystent prokuratora oraz funkcjo-
nariusz instytucji uprawnionej do ścigania przestępstw. 
Przepis art. 42 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Instytucja lub osoba godna zaufania sporządza, po 
przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, sprawoz-
danie z jego przebiegu i wyników.

§ 4. Udział oskarżonego i pokrzywdzonego w postę-
powaniu mediacyjnym jest dobrowolny. Zgodę na 
uczestniczenie w postępowaniu mediacyjnym odbiera 
organ kierujący sprawę do mediacji lub mediator, po 
wyjaśnieniu oskarżonemu i pokrzywdzonemu celów  
i zasad postępowania mediacyjnego i pouczeniu ich  
o możliwości cofnięcia tej zgody aż do zakończenia po-
stępowania mediacyjnego.

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporzą-
dzenia, warunki, jakim powinny odpowiadać instytucje  
i osoby uprawnione do przeprowadzenia mediacji, spo-
sób ich powoływania i odwoływania, zakres i warunki 
udostępniania akt instytucjom i osobom uprawnionym do 
przeprowadzenia mediacji oraz sposób i tryb postępowa-
nia mediacyjnego, mając na uwadze potrzebę skuteczne-
go przeprowadzenia tego postępowania.

§ 5. Mediatorowi udostępnia się akta sprawy w zakre-
sie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania 
mediacyjnego.

Brak. § 6. Instytucja lub osoba do tego uprawniona sporządza, 
po przeprowadzeniu postępowania mediacyjnego, spra-
wozdanie z jego wyników. Do sprawozdania załącza się 
ugodę podpisaną przez oskarżonego, pokrzywdzonego 
i mediatora, jeżeli została zawarta.

Brak. § 7. Postępowanie mediacyjne prowadzi się w sposób 
bezstronny i poufny.

Brak. § 8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporzą-
dzenia, szczegółowy tryb przeprowadzania postępowa-
nia mediacyjnego, warunki, jakim powinny odpowiadać 
instytucje i osoby uprawnione do jego przeprowadzenia, 
sposób ich powoływania i odwoływania, zakres i wa-
runki udostępniania im akt sprawy oraz formę i zakres 
sprawozdania z wyników postępowania mediacyjnego, 
mając na uwadze potrzebę skutecznego przeprowadzenia 
tego postępowania.

Art. 23b Brak. § 1. W razie złożenia wniosku, o którym mowa w art. 59a 
Kodeksu karnego, w przedmiocie tego wniosku roz-
strzyga prokurator, a gdy złożono go po wniesieniu 
aktu oskarżenia – sąd.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wniosku, o któ-
rym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.
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Dział II. 
Sąd 
 

Rozdział 1.  
Właściwości i skład sądu

Art. 28 § 1. Na rozprawie głównej sąd orzeka w składzie jedne-
go sędziego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Sędzia ma 
prawa i obowiązki przewodniczącego.

§ 2. W sprawach o zbrodnie sąd orzeka w składzie jedne-
go sędziego i dwóch ławników.

§ 3. Ze względu na szczególną zawiłość sprawy sąd 
pierwszej instancji może postanowić o rozpoznaniu jej  
w składzie trzech sędziów.

§ 4. W sprawach o przestępstwa, za które ustawa przewi-
duje karę dożywotniego pozbawienia wolności, sąd orze-
ka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników.

§ 1. Na rozprawie głównej sąd orzeka w składzie jedne-
go sędziego, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Sędzia ma 
prawa i obowiązki przewodniczącego.

§ 2. W sprawach o zbrodnie sąd orzeka w składzie jedne-
go sędziego i dwóch ławników.

§ 3. Ze względu na szczególną zawiłość sprawy lub jej 
wagę sąd pierwszej instancji może postanowić o jej roz-
poznaniu w składzie trzech sędziów albo jednego sędzie-
go i dwóch ławników.

§ 4. W sprawach o przestępstwa, za które ustawa przewi-
duje karę dożywotniego pozbawienia wolności, sąd orze-
ka w składzie dwóch sędziów i trzech ławników.

Art. 30 § 1.  Na posiedzeniu sąd rejonowy i sąd okręgowy orze-
ka jednoosobowo, a sąd apelacyjny i Sąd Najwyższy –  
w składzie trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi ina-
czej.

§ 1. Na posiedzeniu sąd orzeka jednoosobowo, chyba że 
ustawa stanowi inaczej albo ze względu na szczególną 
zawiłość sprawy lub jej wagę prezes sądu zarządzi jej 
rozpoznanie w składzie trzech sędziów.

§ 2. Sąd odwoławczy na posiedzeniu orzeka w składzie 
trzech sędziów, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

§ 2. Sąd odwoławczy na posiedzeniu orzeka jednoosobo-
wo, a w składzie trzech sędziów wówczas, gdy zaskar-
żone orzeczenie wydano w składzie innym niż jedno-
osobowy, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Rozdział 2.  
Wyłączenie sędziego

Art. 44 Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio 
do ławników.

Przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio 
do referendarzy sądowych i ławników. O wyłączeniu 
referendarza orzeka sąd w składzie jednego sędziego.

Dział III. 
Strony, obrońcy, pełnomocnicy, przedstawiciel społeczny 

 
Rozdział 4.  

Pokrzywdzony

Art. 49 § 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, 
której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub 
zagrożone przez przestępstwo.

§ 1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, któ-
rej dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub za-
grożone przez przestępstwo.

§ 2. Pokrzywdzonym może być także instytucja państwo-
wa, samorządowa lub społeczna, choćby nie miała osobo-
wości prawnej.

§ 2. Pokrzywdzonym może być także niemająca osobo-
wości prawnej:
1) instytucja państwowa lub samorządowa,
2) inna jednostka organizacyjna, której odrębne prze-

pisy przyznają zdolność prawną.

§ 3. Za pokrzywdzonego uważa się zakład ubezpieczeń 
w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzyw-
dzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej 
pokrycia.

§ 3. Za pokrzywdzonego uważa się zakład ubezpieczeń 
w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzyw-
dzonemu przez przestępstwo lub jest zobowiązany do jej 
pokrycia.

§ 3a.  W sprawach o przestępstwa przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, o których mowa  
w art. 218–221 oraz w art. 225 § 2 Kodeksu karnego, or-
gany Państwowej Inspekcji Pracy mogą wykonywać pra-
wa pokrzywdzonego, jeżeli w zakresie swego działania 
ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postę-
powania.

§ 3a. W sprawach o przestępstwa przeciwko prawom 
osób wykonujących pracę zarobkową, o których mowa  
w art. 218–221 oraz w art. 225 § 2 Kodeksu karnego, or-
gany Państwowej Inspekcji Pracy mogą wykonywać pra-
wa pokrzywdzonego, jeżeli w zakresie swego działania 
ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postę-
powania.
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§ 4. W sprawach o przestępstwa, którymi wyrządzono 
szkodę w mieniu instytucji państwowej, samorządowej 
lub społecznej, jeżeli nie działa organ pokrzywdzonej 
instytucji, prawa pokrzywdzonego mogą wykonywać 
organy kontroli państwowej, które w zakresie swojego 
działania ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczę-
cie postępowania.

§ 4. W sprawach o przestępstwa, którymi wyrządzono 
szkodę w mieniu instytucji lub jednostki organizacyj-
nej, o której mowa w § 2, jeżeli nie działa organ po-
krzywdzonej instytucji lub jednostki organizacyjnej, 
prawa pokrzywdzonego mogą wykonywać organy kon-
troli państwowej, które w zakresie swojego działania 
ujawniły przestępstwo lub wystąpiły o wszczęcie postę-
powania.

Art. 49a Jeżeli nie wytoczono powództwa cywilnego, pokrzyw-
dzony, a także prokurator, może aż do zakończenia 
pierwszego przesłuchania pokrzywdzonego na rozprawie 
głównej złożyć wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 
Kodeksu karnego.

Pokrzywdzony, a także prokurator, może aż do zamknię-
cia przewodu sądowego na rozprawie głównej złożyć 
wniosek, o którym mowa w art. 46 § 1 Kodeksu karnego.

Art. 52 § 1. W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by 
mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe,  
a w wypadku ich braku lub nieujawnienia – prokurator, 
działając z urzędu.

§ 1. W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by 
mu przysługiwały, mogą wykonywać osoby najbliższe 
lub osoby pozostające na jego utrzymaniu, a w wy-
padku ich braku lub nieujawnienia – prokurator, działając  
z urzędu.

§ 2. W wypadku gdy organ prowadzący postępowanie 
dysponuje informacjami o osobach najbliższych dla po-
krzywdzonego, powinien pouczyć o przysługujących 
uprawnieniach co najmniej jedną z nich.

§ 2. W przypadku gdy organ prowadzący postępowa-
nie dysponuje informacjami o osobach najbliższych dla 
pokrzywdzonego lub osobach pozostających na jego 
utrzymaniu, poucza o przysługujących uprawnieniach 
co najmniej jedną z nich.

Rozdział 5.  
Oskarżyciel posiłkowy

Art. 54 § 1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, 
pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu 
sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że 
będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

§ 1. Jeżeli akt oskarżenia wniósł oskarżyciel publiczny, 
pokrzywdzony może aż do czasu rozpoczęcia przewodu 
sądowego na rozprawie głównej złożyć oświadczenie, że 
będzie działał w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

§ 2. Odstąpienie oskarżyciela publicznego od oskarżenia 
nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłkowego.

§ 2. Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela pu-
blicznego nie pozbawia uprawnień oskarżyciela posiłko-
wego. Pokrzywdzony, który uprzednio nie korzystał  
z uprawnień oskarżyciela posiłkowego, może w ter-
minie 14 dni od powiadomienia go o cofnięciu przez 
oskarżyciela publicznego aktu oskarżenia oświadczyć, 
że przystępuje do postępowania jako oskarżyciel po-
siłkowy.

Art. 55 § 1. W razie powtórnego wydania przez prokuratora po-
stanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu po-
stępowania w wypadku, o którym mowa w art. 330 § 2, 
pokrzywdzony może w terminie miesiąca od doręczenia 
mu zawiadomienia o postanowieniu wnieść akt oskarże-
nia do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego 
oskarżonego oraz dla prokuratora. Przepis art. 488 § 2  
stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 339 § 3 pkt 4  
i art. 397 nie stosuje się.

§ 1. W razie powtórnego wydania postanowienia o odmo-
wie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania w wypad-
ku, o którym mowa w art. 330 § 2, pokrzywdzony może 
w terminie miesiąca od doręczenia mu zawiadomienia  
o postanowieniu wnieść akt oskarżenia do sądu, dołącza-
jąc po jednym odpisie dla każdego oskarżonego oraz dla 
prokuratora. Przepis art. 488 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 2.  Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego 
powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata 
lub radcę prawnego, z zachowaniem warunków określo-
nych w art. 332 i 333 § 1.

§ 2.  Akt oskarżenia wniesiony przez pokrzywdzonego 
powinien być sporządzony i podpisany przez pełnomoc-
nika, z zachowaniem warunków określonych w art. 332 
i art. 333 § 1.

§ 3. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do 
rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej 
przyłączyć się do postępowania.

§ 3. Inny pokrzywdzony tym samym czynem może aż do 
rozpoczęcia przewodu sądowego na rozprawie głównej 
przyłączyć się do postępowania.

§ 4. W sprawie wszczętej na podstawie aktu oskarżenia 
wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego może brać 
udział również prokurator.

§ 4. W sprawie wszczętej na podstawie aktu oskarżenia 
wniesionego przez oskarżyciela posiłkowego może brać 
udział również prokurator.

DZIAŁ III.  STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY
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Art. 56 § 1. Sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłko-

wych występujących w sprawie, jeżeli jest to konieczne 
dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Sąd 
orzeka, że oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału 
w postępowaniu, gdy bierze w nim już udział określona 
przez sąd liczba oskarżycieli.

§ 1. Sąd może ograniczyć liczbę oskarżycieli posiłkowych 
występujących w sprawie, jeżeli jest to konieczne dla za-
bezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Sąd orze-
ka, że oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w po-
stępowaniu, gdy bierze w nim już udział określona przez 
sąd liczba oskarżycieli.

§ 2. Sąd orzeka także, iż oskarżyciel posiłkowy nie może 
brać udziału w postępowaniu, jeżeli stwierdzi, że nie 
jest on osobą uprawnioną lub jego akt oskarżenia albo 
oświadczenie o przystąpieniu do postępowania zostało 
złożone po terminie.

§ 2. Sąd orzeka także, iż oskarżyciel posiłkowy nie może 
brać udziału w postępowaniu, jeżeli stwierdzi, że nie 
jest on osobą uprawnioną lub jego akt oskarżenia albo 
oświadczenie o przystąpieniu do postępowania zostało 
złożone po terminie.

§ 3. Na postanowienie sądu wydane na podstawie § 1,  
a także na postanowienie sądu wydane na podstawie § 2, 
jeżeli dotyczy oskarżyciela posiłkowego określonego  
w art. 54 lub art. 55 § 3 – zażalenie nie przysługuje.

§ 3. Na postanowienie sądu wydane na podstawie § 1,  
a także na postanowienie sądu wydane na podstawie § 2, 
jeżeli dotyczy oskarżyciela posiłkowego określonego  
w art. 54 § 1 lub art. 55 § 3, zażalenie nie przysługuje.

§ 4. Oskarżyciel posiłkowy, który nie bierze udziału  
w postępowaniu z przyczyn określonych w § 1, może 
przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko w termi-
nie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

§ 4. Oskarżyciel posiłkowy, który nie bierze udziału  
w postępowaniu z przyczyn określonych w § 1, może 
przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko w termi-
nie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Art. 56a Brak. Oskarżycielowi posiłkowemu, który nie włada w wy-
starczającym stopniu językiem polskim, orzeczenie 
podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie 
doręcza się wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżycie-
la posiłkowego można poprzestać na ogłoszeniu prze-
tłumaczonego orzeczenia kończącego postępowanie, 
jeżeli nie podlega ono zaskarżeniu.

Art. 57 § 1. W razie odstąpienia oskarżyciela posiłkowego od 
oskarżenia nie może on ponownie przyłączyć się do po-
stępowania.

§ 1. W razie odstąpienia oskarżyciela posiłkowego od 
oskarżenia nie może on ponownie przyłączyć się do po-
stępowania.

§ 2. O odstąpieniu oskarżyciela posiłkowego od oskarże-
nia w sprawie, w której oskarżyciel publiczny nie bierze 
udziału, sąd zawiadamia prokuratora. Nieprzystąpienie 
przez niego do oskarżenia w terminie 14 dni od doręcze-
nia zawiadomienia powoduje umorzenie postępowania.

§ 2. O odstąpieniu oskarżyciela posiłkowego od oskarże-
nia w sprawie, w której oskarżyciel publiczny nie bierze 
udziału, sąd zawiadamia prokuratora. Nieprzystąpienie 
przez niego do oskarżenia w terminie 14 dni od doręcze-
nia zawiadomienia powoduje umorzenie postępowania. 
Postanowienie o umorzeniu postępowania może wy-
dać także referendarz sądowy.

Art. 58 § 1. Śmierć oskarżyciela posiłkowego nie tamuje bie-
gu postępowania; osoby najbliższe mogą przystąpić do 
postępowania w charakterze oskarżyciela posiłkowego  
w każdym stadium postępowania.

§ 1. Śmierć oskarżyciela posiłkowego nie tamuje biegu 
postępowania; osoby najbliższe lub osoby pozostające 
na jego utrzymaniu mogą przystąpić do postępowania  
w charakterze oskarżyciela posiłkowego w każdym sta-
dium postępowania.

§ 2. W razie śmierci oskarżyciela posiłkowego, który samo-
dzielnie popierał oskarżenie, stosuje się odpowiednio art. 61.

§ 2. W razie śmierci oskarżyciela posiłkowego, który samo-
dzielnie popierał oskarżenie, stosuje się odpowiednio art. 61.

Rozdział 6.  
Oskarżyciel prywatny

Art. 60 § 1. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia pry-
watnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępu-
je do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego 
interes społeczny.

§ 1. W sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia pry-
watnego prokurator wszczyna postępowanie albo wstępu-
je do postępowania już wszczętego, jeżeli wymaga tego 
interes społeczny.

§ 2. Postępowanie toczy się wówczas z urzędu, a po-
krzywdzony, który przedtem wniósł oskarżenie prywatne, 
korzysta z praw oskarżyciela posiłkowego; do pokrzyw-
dzonego, który przedtem nie wniósł oskarżenia prywatne-
go, stosuje się art. 54, 55 § 3 i art. 58.

§ 2. Postępowanie toczy się wówczas z urzędu, a po-
krzywdzony, który przedtem wniósł oskarżenie prywatne, 
korzysta z praw oskarżyciela posiłkowego; do pokrzyw-
dzonego, który przedtem nie wniósł oskarżenia prywatne-
go, stosuje się art. 54, 55 § 3 i art. 58.

§ 3. Jeżeli prokurator, który wstąpił do postępowania, od-
stąpił potem od oskarżenia, pokrzywdzony powraca w dal-
szym postępowaniu do praw oskarżyciela prywatnego.

§ 3. Jeżeli prokurator, który wstąpił do postępowania, od-
stąpił potem od oskarżenia, pokrzywdzony powraca w dal-
szym postępowaniu do praw oskarżyciela prywatnego.
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§ 4. Pokrzywdzony, który nie wniósł oskarżenia, może 
w terminie zawitym 14 dni od daty powiadomienia go  
o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia złożyć akt oskar-
żenia lub oświadczenie, że podtrzymuje oskarżenie jako 
prywatne, a jeżeli takiego oświadczenia nie złoży, sąd 
umarza postępowanie.

§ 4. Pokrzywdzony, który nie wniósł oskarżenia, może 
w terminie zawitym 14 dni od daty powiadomienia go  
o odstąpieniu prokuratora od oskarżenia złożyć akt oskar-
żenia lub oświadczenie, że podtrzymuje oskarżenie jako 
prywatne, a jeżeli takiego oświadczenia nie złoży, sąd lub 
referendarz sądowy umarza postępowanie.

Art. 60a Brak. Oskarżycielowi prywatnemu, który nie włada w wy-
starczającym stopniu językiem polskim, orzeczenie 
podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie 
doręcza się wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżycie-
la prywatnego można poprzestać na ogłoszeniu prze-
tłumaczonego orzeczenia kończącego postępowanie, 
jeżeli nie podlega ono zaskarżeniu.

Art. 61 § 1. W razie śmierci oskarżyciela prywatnego postępo-
wanie zawiesza się, a osoby najbliższe mogą wstąpić  
w prawa zmarłego.

§ 1. W razie śmierci oskarżyciela prywatnego postępowa-
nie zawiesza się, a osoby najbliższe lub osoby pozostają-
ce na utrzymaniu zmarłego mogą wstąpić w jego prawa. 
Postanowienie o zawieszeniu postępowania może wy-
dać także referendarz sądowy.

§ 2. Jeżeli w terminie zawitym 3 miesięcy od dnia śmier-
ci oskarżyciela prywatnego osoba uprawniona nie wstąpi  
w prawa zmarłego, sąd umarza postępowanie.

§ 2. Jeżeli w terminie zawitym 3 miesięcy od dnia śmier-
ci oskarżyciela prywatnego osoba uprawniona nie wstąpi 
w prawa zmarłego, sąd lub referendarz sądowy umarza 
postępowanie.

Rozdział 7.  
 Powód cywilny – uchylony

Rozdział 8.  
Oskarżony

Art. 75 § 1. Oskarżony, który pozostaje na wolności, jest obo-
wiązany stawić się na każde wezwanie w toku po-
stępowania karnego oraz zawiadamiać organ prowa-
dzący postępowanie o każdej zmianie miejsca swego 
zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni,  
o czym należy oskarżonego uprzedzić przy pierwszym 
przesłuchaniu.

§ 1. Oskarżony jest obowiązany zawiadamiać organ pro-
wadzący postępowanie o każdej zmianie miejsca swego 
zamieszkania lub pobytu trwającego dłużej niż 7 dni,  
w tym także z powodu pozbawienia wolności w innej 
sprawie, a jeżeli pozostaje na wolności, jest obowiąza-
ny ponadto stawić się na każde wezwanie w toku po-
stępowania karnego, o czym należy oskarżonego uprze-
dzić przy pierwszym przesłuchaniu.

§ 2. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskar-
żonego można zatrzymać go i sprowadzić przymusowo.

§ 2. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa oskar-
żonego można zatrzymać go i sprowadzić przymusowo.

§ 3. Przepisy art. 246 stosuje się odpowiednio. Zażalenie 
na postanowienie sądu rozpoznaje ten sam sąd w składzie 
trzech sędziów.

§ 3. Przepisy art. 246 stosuje się odpowiednio. Zażalenie 
na postanowienie sądu rozpoznaje ten sam sąd w składzie 
trzech sędziów.

Art. 78 § 1. Oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żą-
dać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w spo-
sób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów 
obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania sie-
bie i rodziny.

§ 1. Podejrzany, który nie ma obrońcy z wyboru, może 
żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli  
w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść 
kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzy-
mania siebie i rodziny.

§ 2. Sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże 
się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go 
wyznaczono.

§ 2. Sąd może cofnąć wyznaczenie obrońcy, jeżeli okaże 
się, że nie istnieją okoliczności, na podstawie których go 
wyznaczono.

Art. 79 § 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć 
obrońcę, jeżeli:
1) jest nieletni,
2) jest głuchy, niemy lub niewidomy,
3) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczy-

talności.
4) (uchylony).

§ 1. W postępowaniu karnym oskarżony musi mieć 
obrońcę, jeżeli:
1) nie ukończył 18 lat,
2) jest głuchy, niemy lub niewidomy,
3) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy jego zdolność roz-

poznania znaczenia czynu lub kierowania swoim po-
stępowaniem nie była w czasie popełnienia tego czynu 
wyłączona lub w znacznym stopniu ograniczona,

4) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy stan jego 
zdrowia psychicznego pozwala na udział w postę-
powaniu lub prowadzenie obrony w sposób samo-
dzielny oraz rozsądny.
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§ 2. Oskarżony musi mieć obrońcę również wtedy, gdy 
sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności 
utrudniające obronę.

§ 2. Oskarżony musi mieć obrońcę również wtedy, gdy 
sąd uzna to za niezbędne ze względu na inne okoliczności 
utrudniające obronę.

§ 3. W wypadkach, o których mowa w § 1 i 2, udział obroń-
cy jest obowiązkowy w rozprawie oraz w tych posiedze-
niach, w których obowiązkowy jest udział oskarżonego.

§ 3. W wypadkach, o których mowa w § 1 i 2, udział obroń-
cy jest obowiązkowy w rozprawie oraz w tych posiedze-
niach, w których obowiązkowy jest udział oskarżonego.

§ 4. Jeżeli w toku postępowania biegli lekarze psychia-
trzy stwierdzą, że poczytalność oskarżonego zarówno  
w chwili popełnienia zarzucanego mu czynu, jak i w cza-
sie postępowania nie budzi wątpliwości, udział obrońcy 
w dalszym postępowaniu nie jest obowiązkowy. Prezes 
sądu, a na rozprawie sąd, może wówczas cofnąć wyzna-
czenie obrońcy.

§ 4. Uznając za uzasadnioną opinię biegłych lekarzy 
psychiatrów, że czyn oskarżonego nie został popełniony  
w warunkach wyłączenia lub znacznego ograniczenia 
zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania 
swoim postępowaniem i że stan zdrowia psychicznego 
oskarżonego pozwala na udział w postępowaniu i prowa-
dzenie obrony w sposób samodzielny i rozsądny, sąd orze-
ka, że udział obrońcy nie jest obowiązkowy. Prezes sądu albo 
sąd zwalnia wówczas obrońcę z jego obowiązków, chyba 
że zachodzą inne okoliczności przemawiające za tym, aby 
oskarżony miał obrońcę wyznaczonego z urzędu.

Art. 80 Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed 
sądem okręgowym jako sądem pierwszej instancji, jeże-
li zarzucono mu zbrodnię lub jest pozbawiony wolności.  
W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie głównej 
jest obowiązkowy, a w rozprawie apelacyjnej i kasacyj-
nej, jeżeli prezes sądu lub sąd uzna to za konieczne.

Oskarżony musi mieć obrońcę w postępowaniu przed 
sądem okręgowym, jeżeli zarzucono mu zbrodnię.  
W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie głównej 
jest obowiązkowy.

Art. 80a Brak. § 1. Na wniosek oskarżonego, który nie ma obrońcy  
z wyboru, prezes sądu, sąd lub referendarz sądowy 
wyznacza w postępowaniu sądowym obrońcę z urzę-
du, chyba że ma zastosowanie art. 79 § 1 lub 2 albo 
art. 80. W takim wypadku udział obrońcy w rozprawie 
głównej jest obowiązkowy.
§ 2. Przepis § 1 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio 
do wyznaczenia obrońcy w celu dokonania określonej 
czynności procesowej w toku postępowania sądowego.
§ 3. Ponowne wyznaczenie obrońcy w trybie, o którym 
mowa w § 1 i 2, jest dopuszczalne jedynie w szczegól-
nie uzasadnionych wypadkach.

Art. 81 § 1. Jeżeli w warunkach określonych w art. 78 § 1, art. 79 
§ 1 i 2 oraz art. 80 oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, 
prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy wyzna-
cza mu obrońcę z urzędu.

§ 1.  Jeżeli w sytuacji określonej w art. 78 § 1, art. 79 
§ 1 i 2 oraz art. 80 oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, 
prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego do roz-
poznania sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu.

§ 2. Na uzasadniony wniosek oskarżonego lub jego 
obrońcy prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy 
może wyznaczyć nowego obrońcę w miejsce dotychcza-
sowego.

§ 2. Na uzasadniony wniosek oskarżonego lub jego 
obrońcy prezes lub referendarz sądowy sądu właściwego 
do rozpoznania sprawy może wyznaczyć nowego obrońcę 
w miejsce dotychczasowego.

Art. 81a Brak. § 1. Obrońca z urzędu wyznaczany jest z listy obrońców.
§ 2. Wniosek o wyznaczenie obrońcy z urzędu prezes sądu, 
sąd lub referendarz sądowy rozpoznaje niezwłocznie.
§ 3. Jeżeli okoliczności wskazują na konieczność na-
tychmiastowego podjęcia obrony, prezes sądu, sąd lub 
referendarz sądowy, w sposób wskazany w art. 137, 
powiadamia oskarżonego oraz obrońcę o wyznaczeniu 
obrońcy z urzędu.
§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze roz-
porządzenia:
1) sposób zapewnienia oskarżonemu korzystania  

z pomocy obrońcy z urzędu, w tym sposób ustala-
nia listy obrońców udzielających pomocy prawnej  
z urzędu oraz sposób wyznaczania obrońcy udziela-
jącego pomocy prawnej z urzędu,
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2) tryb i sposób przekazywania do sądu wniosku o wy-

znaczenie obrońcy z urzędu oraz szczegółowy tryb 
rozpoznawania takiego wniosku

– mając na uwadze konieczność zapewnienia prawi-
dłowego toku postępowania oraz prawidłowej reali-
zacji prawa do obrony.

Rozdział 9.  
Obrońcy i pomocnicy

Art. 82 Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obrony 
według przepisów o ustroju adwokatury.

Obrońcą może być jedynie osoba uprawniona do obro-
ny według przepisów o ustroju adwokatury lub ustawy  
o radcach prawnych.

Art. 84 § 1. Ustanowienie obrońcy lub wyznaczenie obrońcy  
z urzędu uprawnia go do działania w całym postępowa-
niu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się 
orzeczenia, jeżeli nie zawiera ograniczeń.

§ 1. Ustanowienie obrońcy lub wyznaczenie obrońcy  
z urzędu uprawnia go do działania w całym postępowa-
niu, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się 
orzeczenia, jeżeli nie zawiera ograniczeń.

§ 2. Wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada na obrońcę 
obowiązek podejmowania czynności procesowych do 
prawomocnego zakończenia postępowania. Jeżeli jednak 
czynności należy dokonać poza siedzibą lub miejscem za-
mieszkania obrońcy z urzędu, prezes sądu, przed którym 
ma być dokonana czynność, a w postępowaniu przygo-
towawczym prezes sądu rejonowego miejsca czynności, 
na uzasadniony wniosek dotychczasowego obrońcy może 
wyznaczyć dla dokonania tej czynności innego obrońcę 
spośród miejscowych adwokatów.

§ 2.  Wyznaczenie obrońcy z urzędu nakłada na niego 
obowiązek podejmowania czynności procesowych do 
prawomocnego zakończenia postępowania. Jeżeli jednak 
czynności należy dokonać poza siedzibą lub miejscem za-
mieszkania obrońcy z urzędu, prezes sądu, przed którym 
ma być dokonana czynność, lub referendarz sądowy 
tego sądu, a w postępowaniu przygotowawczym prezes 
sądu rejonowego miejsca czynności lub referendarz są-
dowy tego sądu, na uzasadniony wniosek dotychczaso-
wego obrońcy może wyznaczyć do dokonania tej czynno-
ści innego obrońcę spośród miejscowych adwokatów lub 
radców prawnych.

§ 3. Obrońca wyznaczony z urzędu w postępowaniu ka-
sacyjnym lub w postępowaniu o wznowienie postępowa-
nia powinien sporządzić i podpisać kasację lub wniosek  
o wznowienie postępowania albo poinformować na pi-
śmie sąd, że nie stwierdził podstaw do wniesienia kasacji 
lub wniosku o wznowienie postępowania. Jeżeli kasacja 
lub wniosek zostaną wniesione, obrońca ten jest upraw-
niony do udziału w toczącym się postępowaniu.

§ 3. Obrońca wyznaczony z urzędu w postępowaniu 
kasacyjnym lub w postępowaniu o wznowienie po-
stępowania powinien sporządzić i podpisać kasację 
lub wniosek o wznowienie postępowania albo poin-
formować na piśmie sąd, że nie stwierdził podstaw do 
wniesienia kasacji lub wniosku o wznowienie postępo-
wania. Jeżeli kasacja lub wniosek zostaną wniesione, 
obrońca ten jest uprawniony do udziału w toczącym się 
postępowaniu.

Art. 87a Brak. § 1. Na wniosek strony innej niż oskarżony, która nie 
ma pełnomocnika z wyboru, prezes sądu, sąd lub refe-
rendarz sądowy wyznacza w postępowaniu sądowym 
pełnomocnika z urzędu.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do wyznacze-
nia pełnomocnika w celu dokonania określonej czyn-
ności procesowej w toku postępowania sądowego.
§ 3. O uprawnieniu do złożenia wniosku oraz o tym, 
że w zależności od wyniku procesu strona taka może 
być obciążona kosztami wyznaczenia pełnomocnika  
z urzędu, należy pouczyć ją przy doręczeniu zawia-
domienia o terminie rozprawy albo posiedzenia,  
o którym mowa w art. 341 § 1, art. 343 § 5 oraz  
art. 343a.
§ 4. Ponowne wyznaczenie pełnomocnika w trybie,  
o którym mowa w § 1 i 2, dopuszczalne jest jedynie  
w szczególnie uzasadnionych wypadkach.

Art. 88 Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny. 
Do pełnomocnika stosuje się odpowiednio art. 77, 78, 83, 
84 i 86 § 2.

Pełnomocnikiem może być adwokat lub radca prawny. 
Do pełnomocnika stosuje się odpowiednio art. 77, art. 78, 
art. 81a § 1–3, art. 83, art. 84, art. 86 § 2 oraz przepisy 
wydane na podstawie art. 81a § 4.

DZIAŁ III.  STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY
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Dział IV. 
Czynności procesowe 

 
Rozdział 11.  

Orzeczenia, zarządzenia i polecenia

Art. 93a Brak. § 1. W wypadkach określonych w ustawie referendarz 
sądowy może wydawać postanowienia lub zarządzenia.

§ 2. Polecenia, które zgodnie z ustawą wydaje sąd, 
może wydawać także referendarz sądowy.

§ 3. Od postanowień i zarządzeń wydanych przez re-
ferendarza sądowego może być wniesiony sprzeciw. 
Sprzeciw przysługuje stronom, a także osobie, której 
postanowienie bezpośrednio dotyczy, chyba że ustawa 
stanowi inaczej. W razie wniesienia sprzeciwu posta-
nowienie lub zarządzenie traci moc.

§ 4. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeże-
li został wniesiony po terminie lub przez osobę nie-
uprawnioną.

Art. 95 Sąd orzeka na rozprawie w wypadkach przewidzianych przez 
ustawę, a w innych – na posiedzeniu. Orzeczenia podejmowa-
ne na posiedzeniu mogą zapadać również na rozprawie.

§ 1. Sąd orzeka na rozprawie w wypadkach wskazanych 
w ustawie, a w innych – na posiedzeniu. Orzeczenia wyda-
wane na posiedzeniu mogą zapadać również na rozprawie.

Brak. § 2. Referendarz sądowy wydaje postanowienia na po-
siedzeniu.

Art. 95a Brak. § 1. W sprawach wskazanych w art. 2a § 1 i 2 Kodek-
su wykroczeń orzeka na posiedzeniu sąd, który wydał 
wyrok w pierwszej instancji.

§ 2. Na postanowienie przysługuje zażalenie.

Art. 95b Brak. § 1. Posiedzenie odbywa się z wyłączeniem jawności, 
chyba że ustawa stanowi inaczej albo prezes sądu lub 
sąd zarządzi inaczej.

§ 2. Jawne są posiedzenia, o których mowa w art. 
339 § 3 pkt 1, 2 i 5, art. 340, art. 341, art. 343 § 5,  
art. 343a, art. 603, art. 607l § 1, art. 607s § 3, art. 611c § 4  
i art. 611ti § 1.

§ 3. Do posiedzeń, które odbywają się jawnie, przepisy 
rozdziału 42 stosuje się odpowiednio.

Art. 97 Jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia okoliczności fak-
tycznych przed wydaniem orzeczenia na posiedzeniu, sąd 
dokonuje tego sam albo w tym celu wyznacza sędziego ze 
składu orzekającego bądź zwraca się o wykonanie okre-
ślonych czynności do sądu miejscowo właściwego.

Jeżeli zachodzi potrzeba sprawdzenia okoliczności fak-
tycznych przed wydaniem orzeczenia na posiedzeniu, sąd 
dokonuje tego sam albo w tym celu wyznacza sędziego ze 
składu orzekającego bądź zwraca się o wykonanie okre-
ślonych czynności do sądu miejscowo właściwego. Jeżeli 
czynność nie wymaga przeprowadzenia dowodu, może 
ją wykonać także referendarz sądowy.

Art. 100 § 1. Orzeczenie lub zarządzenie wydane na rozprawie 
ogłasza się ustnie.

§ 1. Orzeczenie lub zarządzenie wydane na rozprawie lub po-
siedzeniu, o którym mowa w art. 95b § 2, ogłasza się ustnie.

§ 2. Orzeczenie lub zarządzenie wydane poza rozprawą 
należy doręczyć prokuratorowi, a także stronie i osobie 
niebędącej stroną, którym przysługuje środek zaskarże-
nia, jeżeli nie brali oni udziału w posiedzeniu lub nie byli 
obecni przy ogłoszeniu; w innych wypadkach o treści 
orzeczenia lub zarządzenia należy powiadomić strony.

§ 2. Orzeczenie lub zarządzenie wydane na innym po-
siedzeniu ogłasza się ustnie, jeżeli bierze w nim udział 
strona.
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§ 3. Wyrok zapadły na posiedzeniu oraz postanowienie 
z uzasadnieniem w wypadku wskazanym w art. 98 § 2 
doręcza się stronom.

§ 3. Wyrok doręcza się stronom, a w wypadku wyroku 
warunkowo umarzającego postępowanie wydanego 
na posiedzeniu także pokrzywdzonemu, chyba że byli 
obecni przy jego ogłoszeniu.

§ 4. Jeżeli ustawa nie zwalnia od równoczesnego sporzą-
dzenia uzasadnienia, orzeczenie doręcza się lub ogłasza 
wraz z uzasadnieniem; w wypadku określonym w art. 98 
§ 2 po ogłoszeniu postanowienia podaje się ustnie naj-
ważniejsze powody rozstrzygnięcia.

§ 4.  Postanowienie albo zarządzenie, od którego przy-
sługuje środek odwoławczy, doręcza się podmiotom 
uprawnionym do wniesienia tego środka, a postanowie-
nie kończące postępowanie jego stronom, chyba że byli 
obecni przy ogłoszeniu postanowienia albo zarządzenia.

§ 5. Jeżeli sprawę rozpoznano z wyłączeniem jawności ze 
względu na ważny interes państwa, zamiast uzasadnienia do-
ręcza się zawiadomienie, że uzasadnienie zostało sporządzone.

§ 5. O treści innych postanowień i zarządzeń należy 
strony powiadomić.

§ 6. Po ogłoszeniu lub przy doręczeniu orzeczenia należy 
pouczyć uczestników postępowania o przysługującym im 
prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia 
lub o tym, że orzeczenie nie podlega zaskarżeniu. Oskar-
żonego, o którym mowa w art. 335 lub 387, należy także 
pouczyć o treści art. 443 w związku z art. 434 § 3.

§ 6. Jeżeli ustawa nie zwalnia od równoczesnego sporzą-
dzenia uzasadnienia, orzeczenie doręcza się lub ogłasza 
wraz z uzasadnieniem. W wypadku określonym w art. 98  
§ 2 po ogłoszeniu postanowienia podaje się stronie naj-
ważniejsze powody rozstrzygnięcia, zaś doręczenie po-
stanowienia następuje wraz z uzasadnieniem.

Brak. § 7. Jeżeli sprawę rozpoznano z wyłączeniem jawności ze 
względu na ważny interes państwa, zamiast uzasadnienia 
doręcza się zawiadomienie, że uzasadnienie zostało spo-
rządzone.

Brak. § 8. Po ogłoszeniu lub przy doręczeniu orzeczenia należy 
pouczyć uczestników postępowania o przysługującym im 
prawie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia 
lub o tym, że orzeczenie nie podlega zaskarżeniu.

Art. 107 § 1. Sąd, który orzekał co do roszczeń majątkowych, na-
daje na żądanie osoby uprawnionej klauzulę wykonalności 
orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji.

§ 1.  Sąd lub referendarz sądowy nadaje na żądanie oso-
by uprawnionej klauzulę wykonalności orzeczeniu podle-
gającemu wykonaniu w drodze egzekucji.

§ 2. Za orzeczenia co do roszczeń majątkowych uważa się 
również orzeczenia nakładające obowiązek naprawienia 
szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz 
nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego, jeżeli 
nadają się one do egzekucji w myśl przepisów Kodeksu 
postępowania cywilnego.

§ 2. Orzeczenia nakładające obowiązek naprawienia 
szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz 
nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego uważa 
się za orzeczenia co do roszczeń majątkowych, jeżeli 
nadają się do egzekucji w myśl przepisów Kodeksu po-
stępowania cywilnego.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do obowiąz-
ku wynikającego z ugody zawartej przed sądem.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do obowiąz-
ku wynikającego z ugody zawartej przed sądem lub refe-
rendarzem sądowym, a także ugody zawartej w postę-
powaniu mediacyjnym.

Brak. § 4. Sąd lub referendarz sądowy odmawia nadania 
klauzuli wykonalności ugodzie zawartej przed media-
torem, w całości lub w części, jeżeli ugoda jest sprzecz-
na z prawem lub zasadami współżycia społecznego 
albo zmierza do obejścia prawa.

Rozdział 12.  
Narada i głosowanie

Art. 110 Narada i głosowanie nad wyrokiem odbywają się osobno 
co do winy i kwalifikacji prawnej czynu, co do kary, co do 
środków karnych oraz co do pozostałych kwestii.

Narada i głosowanie nad wyrokiem odbywają się osobno 
co do winy i kwalifikacji prawnej czynu, co do kary, co 
do środków karnych, co do przepadku, co do środków 
kompensacyjnych oraz co do pozostałych kwestii.

Rozdział 13.  
Porządek czynności procesowych

Art. 117a § 1. Jeżeli strona ma więcej niż jednego obrońcę lub peł-
nomocnika, czynność procesową można przeprowadzić 
w wypadku stawiennictwa przynajmniej jednego z nich, 
chyba że strona wyrazi zgodę na przeprowadzenie czyn-
ności bez udziału obrońcy lub pełnomocnika, których 
udział nie jest obowiązkowy.

§ 1. Jeżeli strona ma więcej niż jednego obrońcę lub peł-
nomocnika, czynność procesową można przeprowadzić 
w wypadku stawiennictwa przynajmniej jednego z nich, 
chyba że strona wyrazi zgodę na przeprowadzenie czyn-
ności bez udziału obrońcy lub pełnomocnika, których 
udział nie jest obowiązkowy.

DZIAŁ IV.  CZYNNOŚCI PROCESOWE



14 KWARTALNIK POLICYJNY 2/2015

ZMIANY W KPK

1 2 3

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pełnomoc-
ników osoby niebędącej stroną, o której mowa w art. 87  
§ 2, oraz podmiotu określonego w art. 416.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do pełnomocnika 
osoby niebędącej stroną, o której mowa w art. 87 § 2.

Art. 120 § 1. Jeżeli pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, 
przewidzianym w art. 119 lub w przepisach szczególnych, 
a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać bie-
gu, albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub 
upoważnienia do podjęcia czynności procesowej, wzywa 
się osobę, od której pismo pochodzi, do usunięcia braku 
w terminie 7 dni.

§ 1. Jeżeli pismo nie odpowiada wymaganiom formalnym, 
przewidzianym w art. 119 lub w przepisach szczególnych, 
a brak jest tego rodzaju, że pismo nie może otrzymać bie-
gu, albo brak polega na niezłożeniu należytych opłat lub 
upoważnienia do podjęcia czynności procesowej, wzywa 
się osobę, od której pismo pochodzi, do usunięcia braku 
w terminie 7 dni.

§ 2. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywo-
łuje skutki od dnia jego wniesienia. W razie nieuzupełnie-
nia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne,  
o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.

§ 2. W razie uzupełnienia braku w terminie, pismo wywo-
łuje skutki od dnia jego wniesienia. W razie nieuzupełnie-
nia braku w terminie, pismo uznaje się za bezskuteczne,  
o czym należy pouczyć przy doręczeniu wezwania.

Brak. § 3. W postępowaniu przed sądem zarządzenia w spra-
wach, o których mowa w § 1 i 2, może wydać także 
referendarz sądowy.

Rozdział 14.  
Terminy

Art. 127a Brak. § 1. Jeżeli warunkiem skuteczności czynności proce-
sowej jest jej dokonanie przez obrońcę lub pełnomoc-
nika, termin do jej dokonania ulega zawieszeniu dla 
strony postępowania na czas rozpoznania wniosku  
o przyznanie pomocy prawnej w tym zakresie.

§ 2. W wypadku wyznaczenia obrońcy lub pełnomoc-
nika z urzędu termin do dokonania czynności przez 
wyznaczonego przedstawiciela procesowego rozpoczy-
na bieg od daty doręczenia mu postanowienia lub za-
rządzenia o tym wyznaczeniu.

Art. 127b Brak. Jeżeli czas trwania środków przymusu jest określony 
w tygodniach, miesiącach lub latach, przyjmuje się, że 
tydzień liczy się za dni 7, miesiąc za dni 30, a rok za 
dni 365.

Art. 127c Brak. Za dzień trwania środka przymusu skutkującego 
pozbawieniem wolności przyjmuje się okres 24 go-
dzin liczony od chwili rzeczywistego pozbawienia 
wolności.

Rozdział 15.  
Doręczenia

Art. 132 § 1. Pismo doręcza się adresatowi osobiście. § 1. Pismo doręcza się adresatowi osobiście.

§ 2. W razie chwilowej nieobecności adresata w jego 
mieszkaniu, pismo doręcza się dorosłemu domownikowi, 
a gdyby go nie było – administracji domu, dozorcy domu 
lub sołtysowi, jeżeli podejmą się oddać pismo adresatowi.

§ 2. W razie chwilowej nieobecności adresata w jego 
mieszkaniu pismo doręcza się dorosłemu domownikowi. 
W razie nieobecności domownika pismo doręcza się 
administracji domu, dozorcy domu lub sołtysowi, jeżeli 
podejmą się oddać pismo adresatowi. Przepis art. 133  
§ 2 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Pismo może być także doręczone za pośrednictwem 
telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim wypadku do-
wodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.

§ 3. Pismo może być także doręczone za pośrednictwem 
telefaksu lub poczty elektronicznej. W takim wypadku do-
wodem doręczenia jest potwierdzenie transmisji danych.

Brak. § 4. Przepisów § 2 i 3 oraz art. 133 § 3 nie stosuje się 
do doręczenia oskarżonemu zawiadomienia o terminie 
pierwszej rozprawy głównej, terminie posiedzenia,  
o którym mowa w art. 341 § 1, art. 343 § 5, art. 343a, 
art. 420 § 1, oraz doręczenia wyroku wydanego na posie-
dzeniu, o którym mowa w art. 341, art. 343 i art. 343a, 
oraz wyroku, o którym mowa w art. 500 § 1.
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Art. 133 § 1. Jeżeli doręczenia nie można dokonać w sposób 
wskazany w art. 132, pismo przesłane za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 li-
stopada 2012 r. – Prawo pocztowe pozostawia się w naj-
bliższej placówce pocztowej tego operatora pocztowego, 
a przesłane w inny sposób w najbliższej jednostce Policji 
albo we właściwym urzędzie gminy.

§ 1. Jeżeli doręczenia nie można dokonać w sposób 
wskazany w art. 132, pismo przesłane za pośrednictwem 
operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 li-
stopada 2012 r. – Prawo pocztowe pozostawia się w naj-
bliższej placówce pocztowej tego operatora pocztowego, 
a przesłane w inny sposób w najbliższej jednostce Policji 
albo we właściwym urzędzie gminy.

§ 2. O pozostawieniu pisma w myśl § 1 doręczający 
umieszcza zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocz-
towej bądź na drzwiach mieszkania adresata lub w innym 
widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie i kiedy pismo 
pozostawiono oraz że należy je odebrać w ciągu 7 dni;  
w razie bezskutecznego upływu tego terminu, należy 
czynność zawiadomienia powtórzyć jeden raz; tak samo 
należy postąpić w razie doręczenia pisma administracji 
domu, dozorcy domu lub sołtysowi.

§ 2. O pozostawieniu pisma w myśl § 1 doręczający 
umieszcza zawiadomienie w skrzynce do doręczania 
korespondencji bądź na drzwiach mieszkania adresata 
lub w innym widocznym miejscu ze wskazaniem, gdzie 
i kiedy pismo pozostawiono oraz że należy je odebrać  
w ciągu 7 dni; w razie bezskutecznego upływu tego ter-
minu, należy czynność zawiadomienia powtórzyć jeden 
raz. W razie dokonania tych czynności pismo uznaje 
się za doręczone.

§ 3. Pismo można również pozostawić osobie upoważnio-
nej do odbioru korespondencji w miejscu stałego zatrud-
nienia adresata.

§ 3. Pismo można również pozostawić osobie upoważnio-
nej do odbioru korespondencji w miejscu stałego zatrud-
nienia adresata.

Art. 139 § 1. Jeżeli strona, nie podając nowego adresu, zmienia 
miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym 
przez siebie adresem, pismo wysłane pod tym adresem 
uważa się za doręczone.

§ 1. Jeżeli strona, nie podając nowego adresu, zmienia 
miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym 
przez siebie adresem, w tym także z powodu pozbawie-
nia wolności w innej sprawie, pismo wysłane pod tym 
adresem uważa się za doręczone.

§ 2. Uchylony. § 2. Uchylony.

§ 3. Przepis § 1 nie dotyczy pism wysłanych po raz pierw-
szy po prawomocnym uniewinnieniu oskarżonego.

§ 3. Przepis § 1 nie dotyczy pism wysłanych po raz pierw-
szy po prawomocnym uniewinnieniu oskarżonego.

Rozdział 16.  
Protokoły

Art. 143 § 1. Spisania protokołu wymagają:
1) przyjęcie ustnego zawiadomienia o przestępstwie, 

wniosku o ściganie i jego cofnięcie,
2) przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego  

i kuratora,
3) dokonanie oględzin,
4) dokonanie otwarcia zwłok oraz wyjęcie zwłok  

z grobu,
5) przeprowadzenie eksperymentu, konfrontacji oraz 

okazania,
6) przeszukanie osoby, miejsca, rzeczy i systemu infor-

matycznego oraz zatrzymanie rzeczy i danych infor-
matycznych,

7) otwarcie korespondencji i przesyłki oraz odtworzenie 
utrwalonych zapisów,

8) zaznajomienie podejrzanego z materiałami zebrany-
mi w postępowaniu przygotowawczym,

9) przyjęcie poręczenia,
10) przebieg posiedzenia sądu, jeżeli stawią się na nim 

uprawnione osoby albo ich obecność jest obowiąz-
kowa,

11) przebieg rozprawy.

§ 1. Spisania protokołu wymagają:
1) przyjęcie ustnego zawiadomienia o przestępstwie, 

wniosku o ściganie i jego cofnięcie,
2) przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego  

i kuratora,
3) dokonanie oględzin,
4) dokonanie otwarcia zwłok oraz wyjęcie zwłok  

z grobu,
5) przeprowadzenie eksperymentu, konfrontacji oraz 

okazania,
6) przeszukanie osoby, miejsca, rzeczy i systemu infor-

matycznego oraz zatrzymanie rzeczy i danych infor-
matycznych,

7) otwarcie korespondencji i przesyłki oraz odtworzenie 
utrwalonych zapisów,

8) końcowe zapoznanie się podejrzanego, pokrzyw-
dzonego oraz obrońców i pełnomocników z mate-
riałami postępowania przygotowawczego,

9) przyjęcie poręczenia,
10) przebieg posiedzenia sądu, jeżeli stawią się na nim 

uprawnione osoby albo ich obecność jest obowiąz-
kowa,

11) przebieg rozprawy.

§ 2. Z innych czynności spisuje się protokół, jeżeli przepis 
szczególny tego wymaga albo przeprowadzający czyn-
ność uzna to za potrzebne. W innych wypadkach można 
ograniczyć się do sporządzenia notatki urzędowej.

§ 2. Z innych czynności spisuje się protokół, jeżeli przepis 
szczególny tego wymaga albo przeprowadzający czyn-
ność uzna to za potrzebne. W innych wypadkach można 
ograniczyć się do sporządzenia notatki urzędowej.

Art. 144 § 1. Protokół rozprawy spisuje aplikant lub pracownik se-
kretariatu. Protokół może też spisać asesor sądowy, jeżeli 
nie należy do składu orzekającego.

§ 1. Protokół rozprawy spisuje pracownik sekretariatu lub 
inna osoba upoważniona przez prezesa sądu.

DZIAŁ IV.  CZYNNOŚCI PROCESOWE
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§ 2. Inny protokół spisać może, poza osobami wymienionymi 
w § 1, osoba przybrana w charakterze protokolanta przez pro-
wadzącego czynność lub sam przeprowadzający czynność.

§ 2. Inny protokół spisać może, poza osobami wymienionymi 
w § 1, osoba przybrana w charakterze protokolanta przez pro-
wadzącego czynność lub sam przeprowadzający czynność.

§ 3. Od osoby przybranej, która nie jest pracownikiem or-
ganu prowadzącego postępowanie, odbiera się przyrzecze-
nie następującej treści: „Przyrzekam uroczyście, że powie-
rzone mi obowiązki protokolanta wykonam sumiennie”.

§ 3. Od osoby przybranej, która nie jest pracownikiem or-
ganu prowadzącego postępowanie, odbiera się przyrzecze-
nie następującej treści: „Przyrzekam uroczyście, że powie-
rzone mi obowiązki protokolanta wykonam sumiennie”.

Art. 148 § 1. Protokół powinien zawierać:
1) oznaczenie czynności, jej czasu i miejsca oraz osób  

w niej uczestniczących,
2) przebieg czynności oraz oświadczenia i wnioski jej 

uczestników,
3) wydane w toku czynności postanowienia i zarządze-

nia, a jeżeli postanowienie lub zarządzenie sporządzo-
no osobno, wzmiankę o jego wydaniu,

4) w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności 
dotyczących przebiegu czynności.

§ 1. Protokół powinien zawierać:
1) oznaczenie czynności, jej czasu i miejsca oraz osób  

w niej uczestniczących,
2) przebieg czynności oraz oświadczenia i wnioski jej 

uczestników,
3) wydane w toku czynności postanowienia i zarządze-

nia, a jeżeli postanowienie lub zarządzenie sporządzo-
no osobno, wzmiankę o jego wydaniu,

4) w miarę potrzeby stwierdzenie innych okoliczności 
dotyczących przebiegu czynności.

§ 2. Wyjaśnienia, zeznania, oświadczenia i wnioski oraz 
stwierdzenia określonych okoliczności przez organ prowa-
dzący postępowanie zamieszcza się w protokole z możliwą 
dokładnością. Osoby biorące udział w czynności mają pra-
wo żądać zamieszczenia w protokole z pełną dokładnością 
wszystkiego, co dotyczy ich praw lub interesów.

§ 2. Wyjaśnienia, zeznania, oświadczenia i wnioski oraz 
stwierdzenia określonych okoliczności przez organ prowa-
dzący postępowanie zamieszcza się w protokole z możliwą 
dokładnością. Osoby biorące udział w czynności mają pra-
wo żądać zamieszczenia w protokole z pełną dokładnością 
wszystkiego, co dotyczy ich praw lub interesów.

Brak. § 2a. W protokole nie zamieszcza się danych dotyczą-
cych miejsca zamieszkania i miejsca pracy pokrzyw-
dzonych i świadków uczestniczących w czynności. 
Dane te zamieszcza się w załączniku do protoko-
łu. Nie dotyczy to miejsca pracy świadka, będącego 
funkcjonariuszem publicznym składającego zeznania  
w związku z pełnioną funkcją, chyba że dla dobra po-
stępowania karnego nie powinno ono zostać ujawnio-
ne w protokole.

Brak. § 2b. Załącznik do protokołu, o którym mowa w § 2a, 
oraz inne dokumenty w całości lub w części, w jakiej 
zawierają dane dotyczące miejsca zamieszkania i miej-
sca pracy pokrzywdzonych i świadków, przechowuje 
się w odrębnym załączniku adresowym do akt sprawy, 
do wiadomości organu prowadzącego postępowanie. 
Do akt sprawy załącza się uwierzytelnione kseroko-
pie dokumentów lub ich części, sporządzone w sposób 
uniemożliwiający zapoznanie się z tymi danymi.

Brak. § 2c. Sąd lub prokurator może ujawnić w niezbędnym 
zakresie dane, o których mowa w § 2a lub oryginały 
dokumentów, o których mowa w § 2b, jeżeli mają one 
znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

§ 3. W protokole nie wolno zastępować zapisu treści zeznań 
lub wyjaśnień odwoływaniem się do innych protokołów.

§ 3. W protokole nie wolno zastępować zapisu treści zeznań 
lub wyjaśnień odwoływaniem się do innych protokołów.

§ 4. Osoby biorące udział w czynności mają prawo żądać 
odczytania fragmentów ich wypowiedzi wciągniętych do 
protokołu.

§ 4. Osoby biorące udział w czynności mają prawo żądać 
odczytania fragmentów ich wypowiedzi wciągniętych do 
protokołu.

Rozdział 17.  
Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów

Art. 156 § 1. Stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, 
obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawo-
wym udostępnia się akta sprawy sądowej i daje możność 
sporządzenia z nich odpisów. Za zgodą prezesa sądu akta 
te mogą być udostępnione również innym osobom.

§ 1. Stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawi-
cielom ustawowym udostępnia się akta sprawy sądowej 
i daje możność sporządzenia ich kopii. Za zgodą preze-
sa sądu akta te mogą być udostępnione również innym 
osobom.
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Brak. § 1a. Podmiotom wskazanym w § 1 w toku postępowa-
nia sądowego udostępnia się na ich wniosek akta po-
stępowania przygotowawczego w części, w jakiej nie 
zostały przekazane sądowi, także w celu utrwalenia 
ich w postaci elektronicznej.

§ 2. Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się 
odpłatnie kserokopie dokumentów z akt sprawy. Ksero-
kopie takie można wydać odpłatnie, na wniosek, również 
innym stronom, podmiotowi określonemu w art. 416, peł-
nomocnikom i przedstawicielom ustawowym.

§ 2. Na wniosek oskarżonego lub jego obrońcy wydaje się 
odpłatnie kopie dokumentów z akt sprawy. Kopie takie 
wydaje się odpłatnie, na wniosek, również innym stro-
nom, pełnomocnikom i przedstawicielom ustawowym. 
Zarządzenie w przedmiocie wniosku może wydać rów-
nież referendarz sądowy. Od kopii wykonanej samo-
dzielnie nie pobiera się opłaty.

§ 3. Prezes sądu może w razie uzasadnionej potrzeby za-
rządzić wydanie odpłatnie uwierzytelnionych odpisów  
z akt sprawy.

§ 3. Prezes sądu lub referendarz sądowy może w razie 
uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie odpłatnie uwie-
rzytelnionych odpisów z akt sprawy.

§ 4. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia infor-
macji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle 
tajne”, przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i kseroko-
pii odbywa się z zachowaniem rygorów określonych przez 
prezesa sądu lub sąd. Uwierzytelnionych odpisów i ksero-
kopii nie wydaje się, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 4. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia infor-
macji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle 
tajne”, przeglądanie akt, sporządzanie odpisów i kopii 
odbywa się z zachowaniem rygorów określonych przez 
prezesa sądu lub sąd. Uwierzytelnionych odpisów i kopii 
nie wydaje się, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 5. Jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawi-
dłowego toku postępowania lub ochrony ważnego inte-
resu państwa, w toku postępowania przygotowawczego 
stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom 
ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie 
odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione 
odpisy lub kopie; prawo to przysługuje stronom także po 
zakończeniu postępowania przygotowawczego. W przed-
miocie udostępnienia akt, sporządzenia odpisów lub kopii 
lub wydania uwierzytelnionych odpisów lub kopii pro-
wadzący postępowanie przygotowawcze wydaje zarzą-
dzenie. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania 
przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypad-
kach udostępnione innym osobom.

§ 5. Jeżeli nie zachodzi potrzeba zabezpieczenia prawi-
dłowego toku postępowania lub ochrony ważnego inte-
resu państwa, w toku postępowania przygotowawczego 
stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom 
ustawowym udostępnia się akta, umożliwia sporządzanie 
odpisów lub kopii oraz wydaje odpłatnie uwierzytelnione 
odpisy lub kopie; prawo to przysługuje stronom także po 
zakończeniu postępowania przygotowawczego. W przed-
miocie udostępnienia akt, sporządzenia odpisów lub kopii 
lub wydania uwierzytelnionych odpisów lub kopii pro-
wadzący postępowanie przygotowawcze wydaje zarzą-
dzenie. Za zgodą prokuratora akta w toku postępowania 
przygotowawczego mogą być w wyjątkowych wypad-
kach udostępnione innym osobom.

§ 5a. W razie złożenia w toku postępowania przygoto-
wawczego wniosku o zastosowanie albo przedłużenie 
tymczasowego aresztowania podejrzanemu i jego obroń-
cy udostępnia się niezwłocznie akta sprawy w części za-
wierającej treść dowodów wskazanych we wniosku.

§ 5a. W razie złożenia w toku postępowania przygoto-
wawczego wniosku o zastosowanie albo przedłużenie 
tymczasowego aresztowania podejrzanemu i jego obroń-
cy udostępnia się niezwłocznie akta sprawy w części za-
wierającej treść dowodów wskazanych we wniosku.

§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wysokość opłaty za wydanie kserokopii doku-
mentów oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, 
mając na uwadze koszty wykonania takich kserokopii.

§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wysokość opłaty za wydanie kopii dokumentów 
oraz uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy, mając na 
uwadze koszt wykonania takich kopii i odpisów.

Art. 156a Brak. Dane lub oryginały dokumentów znajdujące się  
w załączniku adresowym udostępnia się wyłącznie or-
ganom państwowym oraz organom samorządu teryto-
rialnego na ich żądanie. Można je udostępnić także na 
wniosek innych instytucji lub osób, jeżeli przemawia 
za tym ich ważny interes.

Art. 157 § 1. Oskarżonemu na jego żądanie należy wydać bez-
płatnie jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. 
Odpis wydaje się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono.

§ 1. Stronom oraz osobom, których orzeczenie bezpo-
średnio dotyczy, należy na ich żądanie nieodpłatnie 
wydać jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. 
Odpis wydaje się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono.

§ 2. W sprawach, w których wyłączono jawność ze wzglę-
du na ważny interes państwa, oskarżonemu wolno wydać 
tylko odpis orzeczenia kończącego postępowanie w danej 
instancji, bez uzasadnienia.

§ 2. W sprawach, w których wyłączono jawność ze wzglę-
du na ważny interes państwa, osobom, o których mowa 
w § 1, wydaje się tylko odpis orzeczenia kończącego po-
stępowanie w danej instancji, bez uzasadnienia.

DZIAŁ IV.  CZYNNOŚCI PROCESOWE
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§ 3. Nie można odmówić stronie zezwolenia na spo-
rządzenie odpisu protokołu czynności, w której strona 
uczestniczyła lub miała prawo uczestniczyć, jak również 
dokumentu pochodzącego od niej lub sporządzonego z jej 
udziałem.

§ 3. Nie można odmówić stronie zezwolenia na spo-
rządzenie odpisu protokołu czynności, w której strona 
uczestniczyła lub miała prawo uczestniczyć, jak również 
dokumentu pochodzącego od niej lub sporządzonego z jej 
udziałem.

Art. 159 Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygoto-
wawczym przysługuje stronom zażalenie; na zarządzenie 
prokuratora zażalenie przysługuje do prokuratora bezpo-
średnio przełożonego.

Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygoto-
wawczym przysługuje stronom zażalenie; na zarządzenie 
prokuratora zażalenie przysługuje do sądu.

Rozdział 18.  
Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt

Art. 162 Prezes sądu lub referendarz sądowy wzywa strony do zło-
żenia w oznaczonym terminie wniosków co do sposobu 
odtworzenia akt sprawy oraz przedstawienia dokumen-
tów umożliwiających ich odtworzenie.

Prezes sądu lub referendarz sądowy wzywa strony do 
złożenia w oznaczonym terminie wniosków co do spo-
sobu odtworzenia akt sprawy oraz przedstawienia doku-
mentów umożliwiających ich odtworzenie.

Art. 163 § 1. Prezes sądu wzywa osoby posiadające potrzebne 
dokumenty do ich przedstawienia sądowi, a w razie po-
trzeby zarządza ich przymusowe odebranie; przepisy  
art. 217–236 stosuje się odpowiednio.

§ 1. Prezes sądu lub referendarz sądowy wzywa osoby 
posiadające potrzebne dokumenty do ich przedstawie-
nia sądowi, a w razie potrzeby prezes sądu zarządza ich 
przymusowe odebranie. Przepisy art. 217-236 stosuje się 
odpowiednio.

§ 2. Po sporządzeniu uwierzytelnionych odpisów należy 
dokumenty zwrócić osobie, która je dostarczyła lub od 
której je odebrano.

§ 2. Po sporządzeniu uwierzytelnionych odpisów należy 
dokumenty zwrócić osobie, która je dostarczyła lub od 
której je odebrano.

Art. 164 W celu odtworzenia akt sąd przeprowadza postępowa-
nie, w tym również dowody, jakie uzna za konieczne.  
W szczególności sąd bierze pod uwagę wpisy do reje-
strów karnych, repertoriów i innych ksiąg biurowych, 
utrwalenia dźwięku lub obrazu, notatki protokolantów, 
sędziów, ławników, prokuratorów i adwokatów, którzy 
uczestniczyli w sprawie. Sąd może też przesłuchać w cha-
rakterze świadków wszelkich uczestników sprawy, której 
akta zaginęły lub uległy zniszczeniu, a także inne osoby, 
które mogą mieć wiadomości co do treści akt. Strony 
mają prawo wziąć udział w posiedzeniu.

W celu odtworzenia akt sąd przeprowadza postępowanie,  
w tym również dowody, jakie uzna za konieczne. W szcze-
gólności sąd bierze pod uwagę wpisy do rejestrów karnych, 
repertoriów i innych ksiąg biurowych, utrwalenia dźwię-
ku lub obrazu, notatki protokolantów, sędziów, ławników, 
prokuratorów, adwokatów lub radców prawnych, któ-
rzy uczestniczyli w rozprawie. Sąd może też przesłuchać  
w charakterze świadków wszystkich uczestników sprawy, 
której akta zaginęły lub uległy zniszczeniu, a także inne 
osoby, które mogą mieć wiadomości co do treści akt. Strony 
mają prawo wziąć udział w posiedzeniu.

Dział V. 
Dowody 

 
Rozdział 19.  

Przepisy ogólne

Art. 167 Dowody przeprowadza się na wniosek stron, podmiotu 
określonego w art. 416 albo z urzędu.

§ 1. W postępowaniu przed sądem, które zostało 
wszczęte z inicjatywy strony, dowody przeprowadzane 
są przez strony po ich dopuszczeniu przez przewod-
niczącego lub sąd. W razie niestawiennictwa strony, 
na której wniosek dowód został dopuszczony, a także  
w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szcze-
gólnymi okolicznościami, dowód przeprowadza sąd  
w granicach tezy dowodowej. W wyjątkowych wypad-
kach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, 
sąd może dopuścić i przeprowadzić dowód z urzędu.

Brak. § 2. W innym postępowaniu przed sądem niż wymie-
nione w § 1 oraz w postępowaniu przygotowawczym 
dowody przeprowadzane są przez organ procesowy 
prowadzący postępowanie. Nie wyłącza to prawa do 
zgłoszenia wniosku dowodowego przez stronę.

Art. 168a Brak. Niedopuszczalne jest przeprowadzenie i wykorzysta-
nie dowodu uzyskanego do celów postępowania kar-
nego za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa 
w art. 1 § 1 Kodeksu karnego.
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Art. 171 § 1. Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne 

wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej 
czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania 
zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli 
wypowiedzi.www

§ 1. Osobie przesłuchiwanej należy umożliwić swobodne 
wypowiedzenie się w granicach określonych celem danej 
czynności, a dopiero następnie można zadawać pytania 
zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontroli 
wypowiedzi.

§ 2. Prawo zadawania pytań mają, oprócz podmiotu prze-
słuchującego, strony, obrońcy, pełnomocnicy, biegli oraz 
w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególny-
mi okolicznościami, członkowie składu orzekającego. 
Pytania zadaje się osobie przesłuchiwanej bezpośrednio, 
chyba że sąd lub prokurator zarządzi inaczej.

§ 2.  Prawo zadawania pytań mają, oprócz podmiotu prze-
słuchującego, strony, obrońcy, pełnomocnicy, biegli oraz  
w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczegól-
nymi okolicznościami, członkowie składu orzekającego. 
Pytania zadaje się osobie przesłuchiwanej bezpośrednio, 
chyba że sąd lub prokurator zarządzi inaczej.

§ 3. Jeżeli osoba przesłuchiwana nie ukończyła 15 lat, 
czynności z jej udziałem powinny być, w miarę możli-
wości, przeprowadzone w obecności przedstawiciela 
ustawowego lub faktycznego opiekuna, chyba że dobro 
postępowania stoi temu na przeszkodzie.

§ 3. Jeżeli osoba przesłuchiwana nie ukończyła 15 lat, 
czynności z jej udziałem powinny być, w miarę możli-
wości, przeprowadzone w obecności przedstawiciela 
ustawowego lub faktycznego opiekuna, chyba że dobro 
postępowania stoi temu na przeszkodzie.

§ 4. Nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie prze-
słuchiwanej treść odpowiedzi.

§ 4. Nie wolno zadawać pytań sugerujących osobie prze-
słuchiwanej treść odpowiedzi.

§ 5. Niedopuszczalne jest:
1) wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za 

pomocą przymusu lub groźby bezprawnej,
2) stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub 

technicznych wpływających na procesy psychiczne 
osoby przesłuchiwanej albo mających na celu kontro-
lę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku  
z przesłuchaniem.

§ 5. Niedopuszczalne jest:
1) wpływanie na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za 

pomocą przymusu lub groźby bezprawnej,
2) stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub 

technicznych wpływających na procesy psychiczne 
osoby przesłuchiwanej albo mających na celu kontro-
lę nieświadomych reakcji jej organizmu w związku  
z przesłuchaniem.

§ 6. Organ przesłuchujący uchyla pytania określone  
w § 4, jak również pytania nieistotne.

§ 6. Organ przesłuchujący uchyla pytania określone  
w § 4, jak również pytania nieistotne.

§ 7. Wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia złożone 
w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi lub 
uzyskane wbrew zakazom wymienionym w § 5 nie mogą 
stanowić dowodu.

§ 7. Wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia złożone 
w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi lub 
uzyskane wbrew zakazom wymienionym w § 5 nie mogą 
stanowić dowodu.

Rozdział 21.  
Świadkowie

Art. 178 Nie wolno przesłuchiwać jako świadków:
1) obrońcy lub adwokata działającego na podstawie  

art. 245 § 1, co do faktów, o których dowiedział się 
udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,

2) duchownego co do faktów, o których dowiedział się 
przy spowiedzi.

Nie wolno przesłuchiwać jako świadków:
1) obrońcy albo adwokata lub radcy prawnego dzia-

łającego na podstawie art. 245 § 1, co do faktów,  
o których dowiedział się udzielając porady prawnej lub 
prowadząc sprawę,

2) duchownego co do faktów, o których dowiedział się 
przy spowiedzi.

Art. 178a Brak. Nie wolno przesłuchiwać jako świadka mediatora co 
do faktów, o których dowiedział się od oskarżonego 
lub pokrzywdzonego prowadząc postępowanie me-
diacyjne, z wyłączeniem informacji o przestępstwach,  
o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego.

Art. 180 § 1. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy in-
formacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” 
lub „poufne” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem 
zawodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do okolicz-
ności, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd 
lub prokurator zwolni te osoby od obowiązku zachowania 
tajemnicy, jeżeli ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

§ 1. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy in-
formacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub 
„poufne” lub tajemnicy związanej z wykonywaniem za-
wodu lub funkcji mogą odmówić zeznań co do okoliczno-
ści, na które rozciąga się ten obowiązek, chyba że sąd lub 
prokurator dla dobra wymiaru sprawiedliwości zwolni 
te osoby od obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli usta-
wy szczególne nie stanowią inaczej. Na postanowienie  
w tym przedmiocie przysługuje zażalenie.

Art. 191 § 1. Przesłuchanie rozpoczyna się od zapytania świadka 
o imię, nazwisko, wiek, zajęcie, miejsce zamieszkania, 
karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz sto-
sunek do stron.

§ 1. Przesłuchanie rozpoczyna się od zapytania świadka  
o imię, nazwisko, wiek, zajęcie, karalność za fałszywe ze-
znanie lub oskarżenie oraz stosunek do stron.

DZIAŁ V.  DOWODY
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Brak. § 1a. Miejsce zamieszkania świadka ustala się na pod-

stawie dokumentu tożsamości lub pisemnego oświad-
czenia świadka.

Brak. § 1b. Pytania zadawane świadkowi nie mogą zmierzać 
do ujawnienia jego miejsca zamieszkania ani miejsca 
pracy, chyba że ma to znaczenie dla rozstrzygnięcia 
sprawy.

§ 2. Świadka należy uprzedzić o treści art. 182, a o treści 
art. 183 oraz art. 185, jeżeli ujawnią się okoliczności ob-
jęte tymi przepisami.

§ 2. Świadka należy uprzedzić o treści art. 182, a o treści 
art. 183 oraz art. 185, jeżeli ujawnią się okoliczności ob-
jęte tymi przepisami.

§ 3. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy 
lub groźby bezprawnej wobec świadka lub osoby najbliż-
szej w związku z jego czynnościami, może on zastrzec 
dane dotyczące miejsca zamieszkania do wyłącznej wia-
domości prokuratora lub sądu. Pisma procesowe doręcza 
się wówczas do instytucji, w której świadek jest zatrud-
niony, lub na inny wskazany przez niego adres.

§ 3. Uchylony.

Rozdział 22.  
Biegli, tłumacze i specjaliści

Art. 197 § 1. Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: „Świa-
domy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed 
prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obo-
wiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.

§ 1. Biegły składa przyrzeczenie następującej treści: „Świa-
domy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed 
prawem, przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obo-
wiązki wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.

§ 2. Biegły sądowy powołuje się na przyrzeczenie złożo-
ne przy ustanowieniu go w tym charakterze.

§ 2. Biegły sądowy powołuje się na przyrzeczenie złożo-
ne przy ustanowieniu go w tym charakterze.

Brak. § 2a. Jeżeli zachodzi uzasadniona obawa użycia prze-
mocy lub groźby bezprawnej wobec biegłego lub oso-
by najbliższej w związku z jego czynnościami, może 
on zastrzec dane dotyczące miejsca zamieszkania do 
wyłącznej wiadomości prokuratora lub sądu. Pisma 
procesowe doręcza się wówczas do instytucji, w której 
biegły jest zatrudniony, lub na inny wskazany przez 
niego adres.

§ 3. Do biegłego stosuje się odpowiednio przepisy  
art. 177, 179–181, 187, 188 § 2 i 4, art. 190 oraz art. 191 
§ 1 i 3.

§ 3. Do biegłego stosuje się odpowiednio przepisy  
art. 177, art. 179–181, art. 187, art. 188 § 2 i 4, art. 190 
oraz art. 191 § 1.

Art. 202 § 1. W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego 
oskarżonego sąd, a w postępowaniu przygotowawczym 
prokurator, powołuje co najmniej dwóch biegłych lekarzy 
psychiatrów.

§ 1. W celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego 
oskarżonego sąd, a w postępowaniu przygotowawczym 
prokurator, powołuje co najmniej dwóch biegłych lekarzy 
psychiatrów.

§ 2. Na wniosek psychiatrów do udziału w wydaniu opinii 
powołuje się ponadto biegłego lub biegłych innych spe-
cjalności.

§ 2. Na wniosek psychiatrów do udziału w wydaniu opinii 
powołuje się ponadto biegłego lub biegłych innych spe-
cjalności.

§ 3. Do udziału w wydaniu opinii o stanie zdrowia psy-
chicznego oskarżonego, w zakresie zaburzeń preferencji 
seksualnych, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym 
prokurator, powołuje biegłego lekarza seksuologa.

§ 3. Do udziału w wydaniu opinii o stanie zdrowia psy-
chicznego oskarżonego, w zakresie zaburzeń preferencji 
seksualnych, sąd, a w postępowaniu przygotowawczym 
prokurator, powołuje biegłego lekarza seksuologa.

§ 4. Biegli nie mogą pozostawać ze sobą w związku mał-
żeńskim ani w innym stosunku, który mógłby wywołać 
uzasadnioną wątpliwość co do ich samodzielności.

§ 4. Biegli nie mogą pozostawać ze sobą w związku mał-
żeńskim ani w innym stosunku, który mógłby wywołać 
uzasadnioną wątpliwość co do ich samodzielności.

§ 5. Opinia biegłych powinna zawierać stwierdzenia do-
tyczące zarówno poczytalności oskarżonego w chwili 
popełnienia czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia 
psychicznego oraz zdolności do udziału w postępowa-
niu, a w razie potrzeby co do okoliczności wymienionych  
w art. 93 Kodeksu karnego.

§ 5. Opinia biegłych powinna zawierać stwierdzenia do-
tyczące zarówno poczytalności oskarżonego w chwili po-
pełnienia zarzucanego mu czynu, jak i jego aktualnego 
stanu zdrowia psychicznego, a zwłaszcza wskazanie, czy 
stan ten pozwala oskarżonemu na udział w postępo-
waniu i na prowadzenie obrony w sposób samodzielny  
i rozsądny, a w razie potrzeby także stwierdzenia co do 
okoliczności wymienionych w art. 93b Kodeksu karnego.
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Art. 203 § 1. W razie zgłoszenia przez biegłych takiej koniecz-

ności, badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego 
może być połączone z obserwacją w zakładzie leczni-
czym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże 
prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestęp-
stwo. Przepis art. 259 § 2 stosuje się odpowiednio, chyba 
że oskarżony wnosi o poddanie go obserwacji.

§ 1. W razie zgłoszenia przez biegłych takiej koniecz-
ności, badanie stanu zdrowia psychicznego oskarżonego 
może być połączone z obserwacją w zakładzie leczni-
czym tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże 
prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestęp-
stwo. Przepis art. 259 § 2 stosuje się odpowiednio, chyba 
że oskarżony wnosi o poddanie go obserwacji.

§ 2. O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym 
orzeka sąd, określając miejsce i czas trwania obserwacji.  
W postępowaniu przygotowawczym sąd orzeka na wnio-
sek prokuratora. Przepisy art. 249 § 3 i 5 stosuje się od-
powiednio.

§ 2. O potrzebie obserwacji w zakładzie leczniczym 
orzeka sąd, określając miejsce i czas trwania obserwacji.  
W postępowaniu przygotowawczym sąd orzeka na wnio-
sek prokuratora. Przepisy art. 156 § 5a oraz art. 249 § 3  
i 5 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Obserwacja w zakładzie leczniczym nie powinna 
trwać dłużej niż 4 tygodnie; na wniosek zakładu sąd może 
przedłużyć ten termin na czas określony, niezbędny do 
zakończenia obserwacji; łączny czas trwania obserwacji  
w danej sprawie nie może przekroczyć 8 tygodni. O zakoń-
czeniu obserwacji biegli niezwłocznie zawiadamiają sąd.

§ 3. Obserwacja w zakładzie leczniczym nie powinna 
trwać dłużej niż 4 tygodnie; na wniosek zakładu sąd może 
przedłużyć ten termin na czas określony, niezbędny do 
zakończenia obserwacji; łączny czas trwania obserwacji  
w danej sprawie nie może przekroczyć 8 tygodni. O zakoń-
czeniu obserwacji biegli niezwłocznie zawiadamiają sąd.

§ 4. Na postanowienia, o których mowa w § 2 i 3, przysłu-
guje zażalenie. Sąd rozpoznaje zażalenie niezwłocznie.

§ 4. Na postanowienia, o których mowa w § 2 i 3, przysłu-
guje zażalenie. Sąd rozpoznaje zażalenie niezwłocznie.

§ 5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozu-
mieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze 
rozporządzenia, wykaz zakładów psychiatrycznych i za-
kładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wyko-
nywania obserwacji, w tym do wykonywania obserwacji 
osób pozbawionych wolności, oraz sposób finansowania 
obserwacji, a także warunki zabezpieczenia zakładów dla 
osób pozbawionych wolności, mając na uwadze potrzebę 
zapewnienia sprawnego toku postępowania.

§ 5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozu-
mieniu z Ministrem Sprawiedliwości, określi, w drodze 
rozporządzenia, wykaz zakładów psychiatrycznych i za-
kładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wyko-
nywania obserwacji, w tym do wykonywania obserwacji 
osób pozbawionych wolności, oraz sposób finansowania 
obserwacji, a także warunki zabezpieczenia zakładów dla 
osób pozbawionych wolności, mając na uwadze potrzebę 
zapewnienia sprawnego toku postępowania.

Art. 204 § 1. Należy wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba 
przesłuchania:
1) głuchego lub niemego, a nie wystarcza porozumienie 

się z nim za pomocą pisma,
2) osoby niewładającej językiem polskim.

§ 1. Należy wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi potrzeba 
przesłuchania:
1) głuchego lub niemego, a nie wystarcza porozumienie 

się z nim za pomocą pisma,
2) osoby niewładającej językiem polskim.

§ 2. Należy również wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi 
potrzeba przełożenia na język polski pisma sporządzone-
go w języku obcym lub odwrotnie albo zapoznania oskar-
żonego z treścią przeprowadzanego dowodu.

§ 2. Należy również wezwać tłumacza, jeżeli zachodzi 
potrzeba przełożenia na język polski pisma sporządzone-
go w języku obcym lub odwrotnie albo zapoznania strony 
z treścią przeprowadzanego dowodu.

§ 3. Do tłumacza stosuje się odpowiednio przepisy doty-
czące biegłych.

§ 3. Do tłumacza stosuje się odpowiednio przepisy doty-
czące biegłych.

Rozdział 23.  
Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy

Art. 209 § 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowo-
dowania śmierci, przeprowadza się oględziny i otwarcie 
zwłok.

§ 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie przestępnego spowo-
dowania śmierci, przeprowadza się oględziny i otwarcie 
zwłok.

§ 2. Oględzin zwłok dokonuje prokurator, a w postępowa-
niu sądowym sąd, z udziałem biegłego lekarza, w miarę 
możności z zakresu medycyny sądowej. W wypadkach 
niecierpiących zwłoki oględzin dokonuje Policja z obo-
wiązkiem niezwłocznego powiadomienia prokuratora.

§ 2. Oględzin zwłok dokonuje prokurator, a w postępowa-
niu sądowym sąd, z udziałem biegłego lekarza, w miarę 
możności z zakresu medycyny sądowej. W wypadkach 
niecierpiących zwłoki oględzin dokonuje Policja z obo-
wiązkiem niezwłocznego powiadomienia prokuratora.

§ 3. Oględzin zwłok dokonuje się na miejscu ich zna-
lezienia. Do czasu przybycia biegłego oraz prokuratora 
lub sądu przemieszczać lub poruszać zwłoki można tylko  
w razie konieczności.

§ 3. Oględzin zwłok dokonuje się na miejscu ich znale-
zienia. Do czasu przybycia biegłego oraz prokuratora lub 
sądu przemieszczać lub poruszać zwłoki można tylko  
w razie konieczności.

§ 4. Otwarcia zwłok dokonuje biegły w obecności proku-
ratora albo sądu. W postępowaniu przed sądem przepisy 
art. 396 § 1 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Otwarcia zwłok dokonuje biegły lekarz, w miarę 
możności z zakresu medycyny sądowej, w obecności 
prokuratora albo sądu. W postępowaniu przed sądem 
przepisy art. 396 § 1 i 4 stosuje się odpowiednio.

DZIAŁ V.  DOWODY
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§ 5. Do obecności przy oględzinach i otwarciu zwłok 
można, w razie potrzeby, oprócz biegłego, wezwać leka-
rza, który ostatnio udzielił pomocy zmarłemu. Z oględzin 
i otwarcia zwłok biegły sporządza opinię z zachowaniem 
wymagań art. 200 § 2.

§ 5. Do obecności przy oględzinach i otwarciu zwłok 
można, w razie potrzeby, oprócz biegłego, wezwać leka-
rza, który ostatnio udzielił pomocy zmarłemu. Z oględzin 
i otwarcia zwłok biegły sporządza opinię z zachowaniem 
wymagań art. 200 § 2.

Rozdział 24.  
Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego

Art. 213 § 1. W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskar-
żonego, jego numer Powszechnego Elektronicznego 
Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypad-
ku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer  
i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz na-
zwę organu, który wydał dokument, a także wiek oskar-
żonego, jego stosunki rodzinne i majątkowe, wykształce-
nie, zawód i źródła dochodu oraz dane o jego karalności, 
a w miarę możliwości również Numer Identyfikacji Po-
datkowej (NIP).

§ 1. W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskar-
żonego, jego numer Powszechnego Elektronicznego 
Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypad-
ku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer  
i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz na-
zwę organu, który wydał dokument, a także wiek oskar-
żonego, jego stosunki rodzinne i majątkowe, wykształce-
nie, zawód i źródła dochodu oraz dane o jego karalności,  
a w miarę możliwości również Numer Identyfikacji Po-
datkowej (NIP).

Brak. § 1a. W postępowaniu należy także uzyskać informa-
cję z systemu teleinformatycznego ministra właści-
wego do spraw finansów publicznych, dotyczące sto-
sunków majątkowych i źródeł dochodu oskarżonego, 
w tym prowadzonych i zakończonych postępowań 
podatkowych, na podstawie aktualnych danych znaj-
dujących się w tym systemie. Informację uzyskuje się 
drogą elektroniczną.

§ 2. Jeżeli podejrzany był już prawomocnie skazany, dla 
ustalenia, czy przestępstwo zostało popełnione w warun-
kach art. 64 Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe 
– w warunkach art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu karnego skarbo-
wego, dołącza się do akt postępowania odpis lub wyciąg 
wyroku oraz dane dotyczące odbycia kary; dokumenty te 
dołącza się także w sprawach o zbrodnie.

§ 2. Jeżeli podejrzany był już prawomocnie skazany, dla 
ustalenia, czy przestępstwo zostało popełnione w warun-
kach art. 64 Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe 
– w warunkach art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu karnego skarbo-
wego, dołącza się do akt postępowania odpis lub wyciąg 
wyroku oraz dane dotyczące odbycia kary; dokumenty te 
dołącza się także w sprawach o zbrodnie.

§ 2a. Jeżeli organ prowadzący postępowanie powziął in-
formację o prawomocnym skazaniu, przepis § 2 stosuje się 
odpowiednio do orzeczeń skazujących wydanych przez sąd 
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

§ 2a. Jeżeli organ prowadzący postępowanie powziął in-
formację o prawomocnym skazaniu, przepis § 2 stosuje się 
odpowiednio do orzeczeń skazujących wydanych przez sąd 
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

§ 3. Skreślony. § 3. Skreślony.

Brak. § 4. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z mi-
nistrem właściwym do spraw finansów publicznych, 
określi, w drodze rozporządzenia, wzór i szczegółowy 
zakres informacji, o której mowa w § 1a, oraz sposób 
postępowania w celu jej uzyskania, mając na wzglę-
dzie potrzebę uzyskania przez organ postępowania 
danych niezbędnych do realizacji celów procesu, za-
chowanie wymogów tajemnicy ustawowo chronionej 
oraz okresy rozliczeniowe przyjęte dla poszczególnych 
zobowiązań podatkowych.

Rozdział 25.  
Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie

Art. 217 § 1. Rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub pod-
legające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, 
środków karnych o charakterze majątkowym albo rosz-
czeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu 
lub prokuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – 
także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu.

§ 1. Rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub pod-
legające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, 
środków karnych o charakterze majątkowym, przepad-
ku, środków kompensacyjnych albo roszczeń o napra-
wienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub proku-
ratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – także na 
żądanie Policji lub innego uprawnionego organu.



23

1 2 3
§ 2. Osobę mającą rzecz podlegającą wydaniu wzywa się 
do wydania jej dobrowolnie.

§ 2. Osobę mającą rzecz podlegającą wydaniu wzywa się 
do wydania jej dobrowolnie.

§ 3. W razie zatrzymania rzeczy stosuje się odpowiednio 
przepis art. 228. Protokołu można nie sporządzać, jeżeli 
rzecz załącza się do akt sprawy.

§ 3. W razie zatrzymania rzeczy stosuje się odpowiednio 
przepis art. 228. Protokołu można nie sporządzać, jeżeli 
rzecz załącza się do akt sprawy.

§ 4. Jeżeli wydania żąda Policja albo inny uprawniony 
organ działający we własnym zakresie, osoba, która rzecz 
wyda, ma prawo niezwłocznie złożyć wniosek o sporzą-
dzenie i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokura-
tora o zatwierdzeniu zatrzymania, o czym należy ją po-
uczyć. Doręczenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od 
zatrzymania rzeczy.

§ 4. Jeżeli wydania żąda Policja albo inny uprawniony 
organ działający we własnym zakresie, osoba, która rzecz 
wyda, ma prawo niezwłocznie złożyć wniosek o sporzą-
dzenie i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokura-
tora o zatwierdzeniu zatrzymania, o czym należy ją po-
uczyć. Doręczenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od 
zatrzymania rzeczy.

§ 5. W razie odmowy dobrowolnego wydania rzeczy 
można przeprowadzić jej odebranie. Przepisy art. 220 § 3 
i art. 229 stosuje się odpowiednio.

§ 5. W razie odmowy dobrowolnego wydania rzeczy 
można przeprowadzić jej odebranie. Przepisy art. 220 § 3 
i art. 229 stosuje się odpowiednio.

Art. 231 § 1. Jeżeli powstaje wątpliwość, komu należy wydać za-
trzymaną rzecz, sąd lub prokurator składa ją do depozytu 
sądowego albo oddaje osobie godnej zaufania aż do wyja-
śnienia uprawnienia do odbioru. Przepisy o likwidacji de-
pozytów i nie odebranych rzeczy stosuje się odpowiednio.

§ 1. Jeżeli powstaje wątpliwość, komu należy wydać za-
trzymaną rzecz, sąd, referendarz sądowy lub prokurator 
składa ją do depozytu sądowego albo oddaje osobie god-
nej zaufania aż do wyjaśnienia uprawnienia do odbioru. 
Przepisy o likwidacji depozytów i nieodebranych rzeczy 
stosuje się odpowiednio.

§ 2. Przedmioty o wartości artystycznej lub historycznej 
oddaje się na przechowanie właściwej instytucji.

§ 2. Przedmioty o wartości artystycznej lub historycznej 
oddaje się na przechowanie właściwej instytucji.

Art. 232 § 1. Przedmioty ulegające szybkiemu zniszczeniu lub 
takie, których przechowywanie byłoby połączone z nie-
współmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami 
albo powodowałoby znaczne obniżenie wartości rzeczy, 
można sprzedać bez przetargu za pośrednictwem odpo-
wiedniej jednostki handlowej, z zachowaniem przepisów 
o sprzedaży w drodze egzekucji z ruchomości.

§ 1. Przedmioty ulegające szybkiemu zniszczeniu lub 
takie, których przechowywanie byłoby połączone z nie-
współmiernymi kosztami lub nadmiernymi trudnościami 
albo powodowałoby znaczne obniżenie wartości rzeczy, 
można sprzedać według trybu określonego dla właści-
wych organów postępowania wykonawczego. Posta-
nowienie w przedmiocie sprzedaży w postępowaniu 
przygotowawczym może wydać prokurator, a w postę-
powaniu sądowym sąd lub referendarz sądowy.

§ 2. Uzyskaną kwotę pieniężną przekazuje się do depo-
zytu sądowego.

§ 2. Uzyskaną kwotę pieniężną przekazuje się do depo-
zytu sądowego.

§ 3. O czasie i warunkach sprzedaży należy w miarę 
możności zawiadomić oskarżonego oraz inne zaintere-
sowane osoby.

§ 3. O czasie i warunkach sprzedaży należy w miarę 
możności zawiadomić oskarżonego oraz inne zaintere-
sowane osoby.

Art. 232a § 1. Przedmioty i substancje stwarzające niebezpieczeń-
stwo dla życia lub zdrowia, a w szczególności broń, amu-
nicję, materiały wybuchowe lub łatwopalne, materiały 
radioaktywne, substancje trujące, duszące lub parzące, 
środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich pre-
paraty oraz prekursory kategorii 1, a także wyroby tyto-
niowe i napoje alkoholowe, przechowuje się w miejscu  
i w sposób zapewniający ich należyte zabezpieczenie.

§ 1. Przedmioty i substancje stwarzające niebezpieczeń-
stwo dla życia lub zdrowia, a w szczególności broń, amu-
nicję, materiały wybuchowe lub łatwopalne, materiały 
radioaktywne, substancje trujące, duszące lub parzące, 
środki odurzające, substancje psychotropowe lub ich pre-
paraty oraz prekursory kategorii 1, a także wyroby tyto-
niowe i napoje alkoholowe, przechowuje się w miejscu  
i w sposób zapewniający ich należyte zabezpieczenie.

§ 2. Jeżeli dla zapewnienia prawidłowego toku postępo-
wania wystarczające jest przechowywanie próbek w ilo-
ści niezbędnej do przeprowadzenia badań przedmiotów 
lub substancji, o których mowa w § 1, sąd właściwy do 
rozpoznania sprawy, na wniosek prokuratora, niezwłocz-
nie zarządza zniszczenie w całości lub w części pozosta-
łych ilości przedmiotów lub substancji zbędnych do prze-
prowadzenia badań.

§ 2. Jeżeli dla zapewnienia prawidłowego toku postępo-
wania wystarczające jest przechowywanie próbek w ilo-
ści niezbędnej do przeprowadzenia badań przedmiotów 
lub substancji, o których mowa w § 1, sąd właściwy do 
rozpoznania sprawy lub referendarz sądowy na wniosek 
prokuratora, niezwłocznie zarządza zniszczenie w całości 
lub w części pozostałych ilości przedmiotów lub substan-
cji zbędnych do przeprowadzenia badań.

§ 3. Jeżeli sąd zarządził zniszczenie w części przedmio-
tów lub substancji, o których mowa w § 1, wskazuje jed-
nocześnie w postanowieniu miejsce i czas przechowywa-
nia ich pozostałej części w ilości niezbędnej do przepro-
wadzenia badań.

§ 3. Jeżeli sąd lub referendarz sądowy zarządził znisz-
czenie w części przedmiotów lub substancji, o których 
mowa w § 1, wskazuje jednocześnie w postanowieniu 
miejsce i czas przechowywania ich pozostałej części  
w ilości niezbędnej do przeprowadzenia badań.

DZIAŁ V.  DOWODY
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§ 4. Przedmioty i substancje stwarzające bezpośrednie 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia przez możli-
wość eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopal-
nych, innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprze-
strzeniania się substancji trujących, duszących lub parzą-
cych, wyzwolenia energii jądrowej lub promieniowania 
jonizującego albo których przechowywanie w niezmie-
nionym stanie nie jest możliwe, można zniszczyć przed 
wydaniem postanowienia, o którym mowa w § 2.

§ 4. Przedmioty i substancje stwarzające bezpośrednie 
niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia przez możliwość 
eksplozji materiałów wybuchowych lub łatwopalnych, 
innego gwałtownego wyzwolenia energii, rozprzestrze-
niania się substancji trujących, duszących lub parzących, 
wyzwolenia energii jądrowej lub promieniowania jonizu-
jącego albo których przechowywanie w niezmienionym 
stanie nie jest możliwe, można zniszczyć przed wydaniem 
postanowienia, o którym mowa w § 2.

§ 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
podmioty uprawnione do przechowywania oraz zniszcze-
nia przedmiotów i substancji, o których mowa w § 1, oraz 
ich próbek, szczegółowe warunki, sposób oraz miejsca 
ich przechowywania, a także warunki i sposób ich znisz-
czenia, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidło-
wego toku postępowania i jego koszty.

§ 5. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, 
podmioty uprawnione do przechowywania oraz zniszcze-
nia przedmiotów i substancji, o których mowa w § 1, oraz 
ich próbek, szczegółowe warunki, sposób oraz miejsca 
ich przechowywania, a także warunki i sposób ich znisz-
czenia, mając na uwadze potrzebę zapewnienia prawidło-
wego toku postępowania i jego koszty.

Art. 235 Sąd dokonuje czynności przewidzianych w tym rozdziale 
w postępowaniu sądowym, a prokurator w postępowaniu 
przygotowawczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Sąd lub referendarz sądowy dokonuje czynności prze-
widzianych w tym rozdziale w postępowaniu sądowym,  
a prokurator w postępowaniu przygotowawczym, chyba 
że ustawa stanowi inaczej.

Art. 236 Na postanowienie dotyczące przeszukania, zatrzymania 
rzeczy i w przedmiocie dowodów rzeczowych oraz na 
inne czynności przysługuje zażalenie osobom, których 
prawa zostały naruszone; zażalenie na postanowienie 
wydane lub czynność dokonaną w postępowaniu przygo-
towawczym rozpoznaje sąd rejonowy, w okręgu którego 
toczy się postępowanie.

Na postanowienie sądu lub prokuratora dotyczące prze-
szukania, zatrzymania rzeczy i w przedmiocie dowodów 
rzeczowych oraz na inne czynności przysługuje zażalenie 
osobom, których prawa zostały naruszone; zażalenie na 
postanowienie wydane lub czynność dokonaną w postę-
powaniu przygotowawczym rozpoznaje sąd rejonowy,  
w okręgu którego prowadzone jest postępowanie.

Dział VI. 
Środki przymusu

Rozdział 27.  
Zatrzymanie

Art. 244 § 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, je-
żeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła 
ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia 
się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też 
nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki 
do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania  
w trybie przyspieszonym.

§ 1. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, je-
żeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła 
ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia 
się tej osoby albo zatarcia śladów przestępstwa bądź też 
nie można ustalić jej tożsamości albo istnieją przesłanki 
do przeprowadzenia przeciwko tej osobie postępowania  
w trybie przyspieszonym.

§ 1a. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeże-
li istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona 
przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspól-
nie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie po-
pełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, 
zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi.

§ 1a. Policja ma prawo zatrzymać osobę podejrzaną, jeże-
li istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona 
przestępstwo z użyciem przemocy na szkodę osoby wspól-
nie zamieszkującej, a zachodzi obawa, że ponownie po-
pełni przestępstwo z użyciem przemocy wobec tej osoby, 
zwłaszcza gdy popełnieniem takiego przestępstwa grozi.

§ 1b. Policja zatrzymuje osobę podejrzaną, jeśli przestęp-
stwo, o którym mowa w § 1a, zostało popełnione przy 
użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego 
przedmiotu, a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona 
przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspól-
nie zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego 
przestępstwa grozi.

§ 1b. Policja zatrzymuje osobę podejrzaną, jeśli przestęp-
stwo, o którym mowa w § 1a, zostało popełnione przy 
użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego 
przedmiotu, a zachodzi obawa, że ponownie popełni ona 
przestępstwo z użyciem przemocy wobec osoby wspól-
nie zamieszkującej, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego 
przestępstwa grozi.

§ 2. Zatrzymanego należy natychmiast poinformować  
o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu pra-
wach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwoka-
ta, oraz wysłuchać go.

§ 2. Zatrzymanego należy natychmiast poinformować  
o przyczynach zatrzymania i o przysługujących mu pra-
wach, w tym o prawie do skorzystania z pomocy adwo-
kata lub radcy prawnego, do korzystania z bezpłatnej 
pomocy tłumacza, jeżeli nie włada w wystarczającym 
stopniu językiem polskim, do złożenia oświadczenia  
i odmowy złożenia oświadczenia, do otrzymania od-
pisu protokołu zatrzymania, do dostępu do pierw-
szej pomocy medycznej oraz o prawach wskazanych  
w art. 245, art. 246 § 1 i art. 612 § 2, jak również  
o treści art. 248 § 1 i 2, a także wysłuchać go.
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§ 3. Z zatrzymania sporządza się protokół, w którym na-
leży podać imię, nazwisko i funkcję dokonującego tej 
czynności, imię i nazwisko osoby zatrzymanej, a w ra-
zie niemożności ustalenia tożsamości – jej rysopis oraz 
dzień, godzinę, miejsce i przyczynę zatrzymania z po-
daniem, o jakie przestępstwo się ją podejrzewa. Należy 
także wciągnąć do protokołu złożone przez zatrzymanego 
oświadczenia oraz zaznaczyć udzielenie mu informacji  
o przysługujących prawach. Odpis protokołu doręcza się 
zatrzymanemu.

§ 3. Z zatrzymania sporządza się protokół, w którym na-
leży podać imię, nazwisko i funkcję dokonującego tej 
czynności, imię i nazwisko osoby zatrzymanej, a w ra-
zie niemożności ustalenia tożsamości – jej rysopis oraz 
dzień, godzinę, miejsce i przyczynę zatrzymania z po-
daniem, o jakie przestępstwo się ją podejrzewa. Należy 
także wciągnąć do protokołu złożone przez zatrzymanego 
oświadczenia oraz zaznaczyć udzielenie mu informacji  
o przysługujących prawach. Odpis protokołu doręcza się 
zatrzymanemu.

§ 4. Niezwłocznie po zatrzymaniu osoby podejrzanej na-
leży przystąpić do zebrania niezbędnych danych, a także 
o zatrzymaniu zawiadomić prokuratora. W razie istnienia 
podstaw, o których mowa w art. 258 § 1–3, należy wystą-
pić do prokuratora w sprawie skierowania do sądu wnio-
sku o tymczasowe aresztowanie.

§ 4. Niezwłocznie po zatrzymaniu osoby podejrzanej na-
leży przystąpić do zebrania niezbędnych danych, a także 
o zatrzymaniu zawiadomić prokuratora. W razie istnienia 
podstaw, o których mowa w art. 258 § 1–3, należy wystą-
pić do prokuratora w sprawie skierowania do sądu wnio-
sku o tymczasowe aresztowanie.

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzór pouczenia, o którym mowa w § 2, zawie-
rającego w szczególności informacje o przysługujących 
zatrzymanemu uprawnieniach: do korzystania z bezpłat-
nej pomocy tłumacza, do złożenia oświadczenia i odmo-
wy złożenia oświadczenia w przedmiocie zatrzymania, 
do otrzymania odpisu protokołu zatrzymania, do dostępu 
do pierwszej pomocy medycznej, jak również prawach 
wskazanych w § 2, w art. 245, art. 246 § 1, art. 248 § 1  
i 2 oraz art. 612 § 2, mając na względzie konieczność 
zrozumienia pouczenia także przez osoby niekorzystające  
z pomocy pełnomocnika.

§ 5.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzór pouczenia, o którym mowa w § 2, za-
wierającego w szczególności informacje o przysługu-
jących zatrzymanemu uprawnieniach: do korzystania  
z bezpłatnej pomocy tłumacza, do złożenia oświadczenia 
i odmowy złożenia oświadczenia, do otrzymania odpisu 
protokołu zatrzymania, do dostępu do pierwszej pomocy 
medycznej, jak również o prawach wskazanych w § 2,  
w art. 245, art. 246 § 1, oraz art. 612 § 2 oraz informację 
o treści art. 248 § 1 i 2, mając na względzie konieczność 
zrozumienia pouczenia także przez osoby niekorzystające 
z pomocy pełnomocnika.

Art. 245 § 1. Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocz-
nie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontak-
tu z adwokatem, a także bezpośrednią z nim rozmowę;  
w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych szczególny-
mi okolicznościami, zatrzymujący może zastrzec, że bę-
dzie przy niej obecny.

§ 1. Zatrzymanemu na jego żądanie należy niezwłocz-
nie umożliwić nawiązanie w dostępnej formie kontaktu 
z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią 
z nimi rozmowę; w wyjątkowych wypadkach, uzasadnio-
nych szczególnymi okolicznościami, zatrzymujący może 
zastrzec, że będzie przy niej obecny..

§ 2. Przepisy art. 261 § 1 i 3 stosuje się odpowiednio, z tym 
że zawiadomienie następuje na żądanie zatrzymanego.

§ 2. Przepis art. 517j § 1 oraz przepisy wydane na pod-
stawie art. 517j § 2 stosuje się odpowiednio.

Brak. § 3. Przepisy art. 261 stosuje się odpowiednio, z tym że 
zawiadomienie następuje na żądanie zatrzymanego.

Art. 247 § 1.  Prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymu-
sowe doprowadzenie osoby podejrzanej, jeżeli zachodzi 
uzasadniona obawa, że nie stawi się ona na wezwanie 
w celu przeprowadzenia czynności procesowej, w inny 
bezprawny sposób będzie utrudniała przeprowadzenie tej 
czynności albo jeżeli zachodzi potrzeba niezwłocznego 
zastosowania środka zapobiegawczego. W tym celu wol-
no zarządzić przeszukanie. Przepisy art. 220-222 i 224 
stosuje się odpowiednio.

§ 1. Prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymuso-
we doprowadzenie osoby podejrzanej albo podejrzane-
go, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że
1) nie stawią się na wezwanie w celu przeprowadzenia 

z ich udziałem czynności, o których mowa w art. 313 
§ 1 lub art. 314, albo badań lub czynności, o których 
mowa w art. 74 § 2 lub 3,

2) mogą w inny bezprawny sposób utrudniać postępo-
wanie.

§ 2. Do zatrzymania, o którym mowa w § 1, stosuje się 
odpowiednio art. 246.

§ 2. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie, o którym 
mowa w § 1, może także nastąpić, gdy zachodzi potrzeba 
niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego.

§ 3. Zarządzenia dotyczące zatrzymania i przymusowego 
doprowadzenia żołnierza w czynnej służbie wojskowej 
wykonują właściwe organy wojskowe.

§ 3. W związku z zatrzymaniem można też zarządzić 
przeszukanie. Przepisy art. 220-222 i art. 224 stosuje 
się odpowiednio.

Brak. § 4. Niezwłocznie po doprowadzeniu przeprowadza się 
z udziałem zatrzymanego czynności wskazane w § 1,  
a po ich dokonaniu należy zwolnić go, o ile nie zacho-
dzi potrzeba stosowania środka zapobiegawczego.

Brak. § 5. Rozstrzygając w przedmiocie środka zapobiegaw-
czego, prokurator niezwłocznie zwalnia zatrzymanego 
albo występuje do sądu z wnioskiem o zastosowanie 
tymczasowego aresztowania.

Brak. § 6. Do zatrzymania, o którym mowa w § 1, stosuje się 
odpowiednio art. 246.

DZIAŁ VI.  ŚRODKI PRZYMUSU



26 KWARTALNIK POLICYJNY 2/2015

ZMIANY W KPK

1 2 3

Brak. § 7. Zarządzenia, o których mowa w § 1, wykonuje Po-
licja lub inne organy, o których mowa w art. 312, w za-
kresie swych właściwości, jeżeli ustawa uprawnia je do 
zatrzymywania osoby. Zarządzenia dotyczące zatrzyma-
nia i przymusowego doprowadzenia żołnierza w czynnej 
służbie wojskowej wykonują właściwe organy wojskowe.

Rozdział 28.  
Środki zapobiegawcze

Art. 249 § 1. Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabez-
pieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo 
także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżone-
go nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować 
tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże praw-
dopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.

§ 1. Środki zapobiegawcze można stosować w celu zabez-
pieczenia prawidłowego toku postępowania, a wyjątkowo 
także w celu zapobiegnięcia popełnieniu przez oskarżone-
go nowego, ciężkiego przestępstwa; można je stosować 
tylko wtedy, gdy zebrane dowody wskazują na duże praw-
dopodobieństwo, że oskarżony popełnił przestępstwo.

§ 2. W postępowaniu przygotowawczym można stoso-
wać środki zapobiegawcze tylko względem osoby, wobec  
której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

§ 2. W postępowaniu przygotowawczym można stoso-
wać środki zapobiegawcze tylko względem osoby, wobec  
której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów.

§ 3.  Przed zastosowaniem środka zapobiegawczego sąd 
albo prokurator stosujący środek przesłuchuje oskarżone-
go, chyba że jest to niemożliwe z powodu jego ukrywania 
się lub jego nieobecności w kraju. Należy dopuścić do 
udziału w przesłuchaniu ustanowionego obrońcę, jeżeli 
się stawi; zawiadomienie obrońcy o terminie przesłucha-
nia nie jest obowiązkowe, chyba że oskarżony o to wnosi, 
a nie utrudni to przeprowadzenia czynności. O terminie 
przesłuchania sąd zawiadamia prokuratora.

§ 3.  Przed zastosowaniem środka zapobiegawczego sąd 
albo prokurator stosujący środek przesłuchuje oskar-
żonego, chyba że jest to niemożliwe z powodu jego 
ukrywania się lub jego nieobecności w kraju. Należy 
dopuścić do udziału w przesłuchaniu ustanowione-
go obrońcę, jeżeli się stawi; zawiadomienie obrońcy  
o terminie przesłuchania nie jest obowiązkowe, chyba 
że oskarżony o to wnosi, a nie utrudni to przeprowa-
dzenia czynności. O terminie przesłuchania sąd zawia-
damia prokuratora.

§ 4. Środki zapobiegawcze mogą być stosowane aż do 
chwili rozpoczęcia wykonania kary. Przepis niniejszy 
stosuje się do tymczasowego aresztowania tylko w razie 
orzeczenia kary pozbawienia wolności.

§ 4. Środki zapobiegawcze mogą być stosowane aż do 
chwili rozpoczęcia wykonania kary. Przepis niniejszy 
stosuje się do tymczasowego aresztowania tylko w razie 
orzeczenia kary pozbawienia wolności.

§ 5. Prokurator i obrońca mają prawo wziąć udział  
w posiedzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania 
tymczasowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia 
na zastosowanie lub przedłużenie tego środka zapobie-
gawczego. Niestawiennictwo obrońcy lub prokuratora 
należycie zawiadomionych o terminie nie tamuje rozpo-
znania sprawy.

§ 5. Prokurator i obrońca mają prawo wziąć udział w posie-
dzeniu sądu dotyczącym przedłużenia stosowania tymcza-
sowego aresztowania oraz rozpoznania zażalenia na zasto-
sowanie lub przedłużenie tego środka zapobiegawczego. 
Na żądanie oskarżonego, który nie ma obrońcy, wyzna-
cza się do tej czynności obrońcę z urzędu. Zarządzenie 
może wydać także referendarz sądowy. Niestawiennic-
two obrońcy lub prokuratora należycie zawiadomionych  
o terminie nie tamuje rozpoznania sprawy.

Art. 249a Brak. Podstawę orzeczenia o zastosowaniu lub przedłużeniu 
tymczasowego aresztowania mogą stanowić jedynie 
ustalenia poczynione na podstawie dowodów jaw-
nych dla oskarżonego i jego obrońcy. Sąd uwzględnia 
z urzędu także okoliczności, których prokurator nie 
ujawnił, po ich ujawnieniu na posiedzeniu, jeżeli są 
one korzystne dla oskarżonego.

Art. 250 § 1. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na 
mocy postanowienia sądu.

§ 1. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić tylko na 
mocy postanowienia sądu.

§ 2. Tymczasowe aresztowanie stosuje w postępowaniu 
przygotowawczym na wniosek prokuratora sąd rejonowy, 
w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a w wy-
padkach niecierpiących zwłoki także inny sąd rejonowy. 
Po wniesieniu aktu oskarżenia tymczasowe aresztowanie 
stosuje sąd, przed którym sprawa się toczy.

§ 2. Tymczasowe aresztowanie stosuje w postępowaniu 
przygotowawczym na wniosek prokuratora sąd rejonowy, 
w którego okręgu prowadzi się postępowanie, a w wy-
padkach niecierpiących zwłoki także inny sąd rejonowy. 
Po wniesieniu aktu oskarżenia tymczasowe aresztowanie 
stosuje sąd, przed którym sprawa się toczy.
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Brak. § 2a. We wniosku o zastosowanie tymczasowego aresz-
towania wymienia się dowody wskazujące na duże 
prawdopodobieństwo, że oskarżony popełnił prze-
stępstwo, okoliczności przemawiające za istnieniem 
zagrożeń dla prawidłowego toku postępowania lub 
możliwości popełnienia przez oskarżonego nowego, 
ciężkiego przestępstwa lub określonej podstawy sto-
sowania tego środka zapobiegawczego i konieczności 
jego stosowania.

§ 3. Prokurator, przesyłając wraz z aktami sprawy wnio-
sek, o którym mowa w § 2, zarządza jednocześnie dopro-
wadzenie podejrzanego do sądu.

§ 3. Prokurator, przesyłając wraz z aktami sprawy 
wniosek, o którym mowa w § 2, poucza podejrzanego  
o przysługujących mu w wypadku zastosowania tym-
czasowego aresztowania uprawnieniach oraz zarządza 
jednocześnie doprowadzenie go do sądu.

Brak. § 3a. Jeżeli tymczasowe aresztowanie stosowane jest 
w postępowaniu sądowym, pouczenia oskarżonego  
o przysługujących mu w wypadku zastosowania tym-
czasowego aresztowania uprawnieniach dokonuje sąd 
niezwłocznie po ogłoszeniu lub doręczeniu oskarżone-
mu postanowienia o zastosowaniu tego środka zapo-
biegawczego.

§ 4. Inne środki zapobiegawcze stosuje sąd, a w postępo-
waniu przygotowawczym także prokurator.

§ 4. Inne środki zapobiegawcze stosuje sąd, a w postępo-
waniu przygotowawczym także prokurator.

Art. 251 § 1. W postanowieniu o zastosowaniu środka zapobie-
gawczego należy wymienić osobę, zarzucany jej czyn, 
jego kwalifikację prawną oraz podstawę prawną zastoso-
wania tego środka.

§ 1. W postanowieniu o zastosowaniu środka zapobie-
gawczego należy wymienić osobę, zarzucany jej czyn, 
jego kwalifikację prawną oraz podstawę prawną zastoso-
wania tego środka.

§ 2. W postanowieniu o zastosowaniu tymczasowego 
aresztowania należy określić czas jego trwania, a ponadto 
oznaczyć termin, do którego aresztowanie ma trwać. Obo-
wiązek każdorazowego oznaczenia terminu stosowania 
tymczasowego aresztowania trwa do uprawomocnienia 
się orzeczenia kończącego postępowanie. W przedmiocie 
tymczasowego aresztowania po wydaniu orzeczenia koń-
czącego postępowanie orzeka sąd, który wydał to orze-
czenie, a w razie przekazania sprawy do drugiej instancji 
– sąd odwoławczy.

§ 2. W postanowieniu o zastosowaniu tymczasowego 
aresztowania należy określić czas jego trwania, a ponadto 
oznaczyć termin, do którego aresztowanie ma trwać. Obo-
wiązek każdorazowego oznaczenia terminu stosowania 
tymczasowego aresztowania trwa do uprawomocnienia 
się orzeczenia kończącego postępowanie. W przedmiocie 
tymczasowego aresztowania po wydaniu orzeczenia koń-
czącego postępowanie orzeka sąd, który wydał to orze-
czenie, a w razie przekazania sprawy do drugiej instancji 
– sąd odwoławczy.

§ 3. Uzasadnienie postanowienia o zastosowaniu środka 
zapobiegawczego powinno zawierać przedstawienie do-
wodów świadczących o popełnieniu przez oskarżonego 
przestępstwa oraz przytoczenie okoliczności wskazują-
cych na istnienie podstawy i konieczność zastosowania 
środka zapobiegawczego. W wypadku tymczasowego 
aresztowania należy ponadto wyjaśnić, dlaczego nie 
uznano za wystarczające zastosowanie innego środka za-
pobiegawczego.

§ 3. Uzasadnienie postanowienia o zastosowaniu środ-
ka zapobiegawczego powinno zawierać przedstawienie 
dowodów świadczących o popełnieniu przez oskarżo-
nego przestępstwa, wykazanie okoliczności wskazu-
jących na istnienie zagrożeń dla prawidłowego toku 
postępowania lub możliwości popełnienia przez 
oskarżonego nowego, ciężkiego przestępstwa w ra-
zie niezastosowania środka zapobiegawczego oraz 
określonej podstawy zastosowania i potrzeby zasto-
sowania danego środka. W wypadku tymczasowego 
aresztowania należy ponadto wyjaśnić, dlaczego nie 
uznano za wystarczające zastosowanie innego środka 
zapobiegawczego.

Art. 252 § 1. Na postanowienie w przedmiocie środka zapobie-
gawczego przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych,  
z wyjątkiem, o którym mowa w § 2.

§ 1. Na postanowienie w przedmiocie środka zapobie-
gawczego przysługuje zażalenie na zasadach ogólnych, 
chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 2. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie środka 
zapobiegawczego zażalenie przysługuje do sądu rejono-
wego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie.

§ 2. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie środka 
zapobiegawczego zażalenie przysługuje do sądu rejono-
wego, w którego okręgu prowadzi się postępowanie.
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§ 3. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie środka 
zapobiegawczego sąd rozpoznaje niezwłocznie.

§ 3. Zażalenie na postanowienie w przedmiocie środka 
zapobiegawczego sąd rozpoznaje niezwłocznie, z tym 
że zażalenie na postanowienie w przedmiocie tymcza-
sowego aresztowania nie później niż przed upływem  
7 dni od przekazania sądowi zażalenia wraz z niezbęd-
nymi aktami.

Art. 253 § 1. Środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić 
lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których zo-
stał on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadnia-
jące jego uchylenie albo zmianę.

§ 1. Środek zapobiegawczy należy niezwłocznie uchylić 
lub zmienić, jeżeli ustaną przyczyny, wskutek których zo-
stał on zastosowany, lub powstaną przyczyny uzasadnia-
jące jego uchylenie albo zmianę.

§ 2. Zastosowany przez sąd środek zapobiegawczy może 
być w postępowaniu przygotowawczym uchylony lub 
zmieniony na łagodniejszy również przez prokuratora.

§ 2. Zastosowany przez sąd środek zapobiegawczy może 
być w postępowaniu przygotowawczym uchylony lub 
zmieniony na łagodniejszy również przez prokuratora.

§ 3. Sąd lub prokurator niezwłocznie zawiadamia pokrzyw-
dzonego, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę, pod 
której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, o uchyleniu, 
nieprzedłużeniu lub zmianie tymczasowego aresztowania 
na inny środek zapobiegawczy, chyba że pokrzywdzony 
oświadczy, iż z takiego uprawnienia rezygnuje.

§ 3. Sąd lub prokurator niezwłocznie zawiadamia pokrzyw-
dzonego, jego przedstawiciela ustawowego lub osobę, pod 
której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, o uchyleniu, 
nieprzedłużeniu lub zmianie tymczasowego aresztowania 
na inny środek zapobiegawczy, jak również o ucieczce 
oskarżonego z aresztu śledczego, chyba że pokrzywdzo-
ny oświadczy, iż z takiego uprawnienia rezygnuje.

Brak. § 4. W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie,  
o którym mowa w § 3, przekazuje się również świadkowi.

Art. 254 § 1. Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek  
o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego;  
w przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu  
3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu 
– sąd, przed którym sprawa się toczy.

§ 1.  Oskarżony może składać w każdym czasie wniosek  
o uchylenie lub zmianę środka zapobiegawczego;  
w przedmiocie wniosku rozstrzyga, najpóźniej w ciągu  
3 dni, prokurator, a po wniesieniu aktu oskarżenia do sądu 
– sąd, przed którym sprawa się toczy.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wniosku oskarżo-
nemu zażalenie przysługuje tylko wtedy, gdy wniosek zo-
stał złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia 
wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego 
aresztowania dotyczącego tego samego oskarżonego.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wniosku o uchy-
lenie lub zmianę tymczasowego aresztowania oskar-
żonemu przysługuje zażalenie tylko wtedy, gdy wniosek 
został złożony po upływie co najmniej 3 miesięcy od dnia 
wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego 
aresztowania.

§ 3. Zażalenie na postanowienie sądu rozpoznaje ten sam 
sąd w składzie trzech sędziów.

§ 3. Zażalenie na postanowienie sądu rozpoznaje ten sam 
sąd w składzie trzech sędziów.

Art. 257 § 1. Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli 
wystarczający jest inny środek zapobiegawczy.

§ 1. Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, jeżeli 
wystarczający jest inny środek zapobiegawczy.

§ 2. Stosując tymczasowe aresztowanie sąd może za-
strzec, że środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia, 
nie później niż w wyznaczonym terminie, określonego 
poręczenia majątkowego.

§ 2. Stosując tymczasowe aresztowanie, sąd może za-
strzec, że środek ten ulegnie zmianie z chwilą złożenia, 
nie później niż w wyznaczonym terminie, określone-
go poręczenia majątkowego; na uzasadniony wniosek 
oskarżonego lub jego obrońcy, złożony najpóźniej  
w ostatnim dniu wyznaczonego terminu, sąd może 
przedłużyć termin złożenia poręczenia.

Art. 258 § 1. Tymczasowe aresztowanie może nastąpić, jeżeli:
1) zachodzi uzasadniona obawa ucieczki lub ukrywania 

się oskarżonego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można 
ustalić jego tożsamości albo nie ma on w kraju stałego 
miejsca pobytu,

2) zachodzi uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakła-
niał do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo 
w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

§ 1. Tymczasowe aresztowanie i pozostałe środki zapo-
biegawcze można stosować, jeżeli zachodzi:
1) uzasadniona obawa ucieczki lub ukrycia się oskarżo-

nego, zwłaszcza wtedy, gdy nie można ustalić jego toż-
samości albo nie ma on w kraju stałego miejsca pobytu,

2) uzasadniona obawa, że oskarżony będzie nakłaniał 
do składania fałszywych zeznań lub wyjaśnień albo  
w inny bezprawny sposób utrudniał postępowanie karne.

§ 2. Jeżeli oskarżonemu zarzuca się popełnienie zbrodni 
lub występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, 
której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, albo gdy 
sąd pierwszej instancji skazał go na karę pozbawienia 
wolności nie niższą niż 3 lata, potrzeba zastosowania 
tymczasowego aresztowania w celu zabezpieczenia pra-
widłowego toku postępowania może być uzasadniona 
grożącą oskarżonemu surową karą.

§ 2. Wobec oskarżonego, któremu zarzucono po-
pełnienie zbrodni lub występku zagrożonego karą po-
zbawienia wolności, której górna granica wynosi co 
najmniej 8 lat, albo którego sąd pierwszej instancji 
skazał na karę pozbawienia wolności wyższą niż 3 lata, 
obawy utrudniania prawidłowego toku postępowa-
nia, o których mowa w § 1, uzasadniające stosowa-
nie środka zapobiegawczego, mogą wynikać także  
z surowości grożącej oskarżonemu kary.



29

1 2 3
§ 3. Tymczasowe aresztowanie może wyjątkowo nastąpić 
także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że oskar-
żony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub umyśl-
nego występku, popełni przestępstwo przeciwko życiu, 
zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, a zwłaszcza 
gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

§ 3. Środek zapobiegawczy można wyjątkowo zasto-
sować także wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że 
oskarżony, któremu zarzucono popełnienie zbrodni lub 
umyślnego występku, popełni przestępstwo przeciwko ży-
ciu, zdrowiu lub bezpieczeństwu powszechnemu, zwłasz-
cza gdy popełnieniem takiego przestępstwa groził.

§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do pozosta-
łych środków zapobiegawczych.

§ 4. Decydując o zastosowaniu określonego środka 
zapobiegawczego, uwzględnia się rodzaj i charakter 
obaw wskazanych w § 1–3, przyjętych za podstawę 
stosowania danego środka oraz nasilenie ich zagroże-
nia dla prawidłowego przebiegu postępowania w okre-
ślonym jego stadium.

Art. 259 § 1. Jeżeli szczególne względy nie stoją temu na prze-
szkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowa-
nia, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności:
1) spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne 

niebezpieczeństwo,
2) pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżone-

go lub jego najbliższej rodziny.

§ 1. Jeżeli szczególne względy nie stoją temu na prze-
szkodzie, należy odstąpić od tymczasowego aresztowa-
nia, zwłaszcza gdy pozbawienie oskarżonego wolności:
1) spowodowałoby dla jego życia lub zdrowia poważne 

niebezpieczeństwo,
2) pociągałoby wyjątkowo ciężkie skutki dla oskarżone-

go lub jego najbliższej rodziny.
§ 2. Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy 
na podstawie okoliczności sprawy można przewidy-
wać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę 
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tym-
czasowego aresztowania przekroczy przewidywany 
wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego  
zawieszenia.

§ 2. Tymczasowego aresztowania nie stosuje się, gdy 
na podstawie okoliczności sprawy można przewidy-
wać, że sąd orzeknie w stosunku do oskarżonego karę 
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania lub karę łagodniejszą albo że okres tym-
czasowego aresztowania przekroczy przewidywany 
wymiar kary pozbawienia wolności bez warunkowego  
zawieszenia.

§ 3. Tymczasowe aresztowanie nie może być stosowane, 
jeżeli przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wol-
ności nieprzekraczającą roku, chyba że sprawca został 
ujęty na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem.

§ 3. Tymczasowe aresztowanie nie może być stosowa-
ne, jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia 
wolności nieprzekraczającą 2 lat.

§ 4. Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3 nie mają za-
stosowania, gdy oskarżony ukrywa się, uporczywie nie 
stawia się na wezwania lub w inny bezprawny sposób  
utrudnia postępowanie albo nie można ustalić jego toż-
samości.

§ 4. Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3 nie mają za-
stosowania, gdy oskarżony ukrywa się, uporczywie nie 
stawia się na wezwania lub w inny bezprawny sposób 
utrudnia postępowanie albo nie można ustalić jego toż-
samości. Ograniczenie przewidziane w § 2 nie ma 
również zastosowania, gdy zachodzi wysokie praw-
dopodobieństwo orzeczenia środka zabezpieczające-
go polegającego na umieszczeniu sprawcy w zakła-
dzie zamkniętym.

Art. 260 Jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga, tymczaso-
we aresztowanie może być wykonywane tylko w postaci 
umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczniczym.

§ 1. Jeżeli stan zdrowia oskarżonego tego wymaga, tym-
czasowe aresztowanie może być wykonywane tylko  
w postaci umieszczenia w odpowiednim zakładzie leczni-
czym, w tym w zakładzie psychiatrycznym.

Brak. § 2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z mini-
strem właściwym do spraw zdrowia określi, w drodze 
rozporządzenia, wykaz zakładów leczniczych, w tym 
psychiatrycznych, przeznaczonych do wykonywa-
nia tymczasowego aresztowania stosowanego wobec 
osób, których stan zdrowia wymaga umieszczenia  
w takim zakładzie, oraz warunki zabezpieczenia tych 
zakładów uniemożliwiające samowolne wydalenie się 
z nich tymczasowo aresztowanych oraz umożliwiają-
ce izolowanie ich ze względów bezpieczeństwa, przy 
zapewnieniu dostępu do tymczasowo aresztowanych 
przez organy prowadzące postępowanie karne, ma-
jąc na uwadze potrzebę zapewnienia prawidłowego 
toku postępowania, oraz tryb umieszczenia, warunki 
pobytu i leczenia tymczasowo aresztowanych w takim 
zakładzie, mając na uwadze niezbędne wyposażenie 
medyczne oraz warunki techniczne i organizacyjne 
tych zakładów.
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Art. 261 § 1. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest 

obowiązany bezzwłocznie zawiadomić osobę najbliższą 
dla oskarżonego; może to być osoba wskazana przez 
oskarżonego.

§ 1. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest 
obowiązany bezzwłocznie zawiadomić osobę najbliższą 
dla oskarżonego; może to być osoba wskazana przez 
oskarżonego.

§ 2. Na wniosek oskarżonego można również zawiadomić 
inną osobę zamiast lub obok osoby wskazanej w § 1.

§ 2. Na wniosek oskarżonego można również zawiado-
mić inną osobę zamiast lub obok osoby wskazanej w § 1.

Brak. § 2a.  O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd 
zawiadamia organ prowadzący przeciwko oskarżone-
mu postępowanie w innej sprawie, o ile powziął infor-
mację o tym postępowaniu. Sąd poucza oskarżonego  
o treści art. 75 § 1.

§ 3. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest 
obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę, szko-
łę lub uczelnię, w stosunku do żołnierza – jego dowódcę, 
a w przypadku, gdy oskarżonym jest przedsiębiorca lub 
niebędący pracownikiem członek organu zarządzającego 
przedsiębiorcy, na jego wniosek – zarządzającego przed-
siębiorstwem.

§ 3. O zastosowaniu tymczasowego aresztowania sąd jest 
obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę, szko-
łę lub uczelnię, w stosunku do żołnierza – jego dowódcę, 
a w przypadku, gdy oskarżonym jest przedsiębiorca lub 
niebędący pracownikiem członek organu zarządzającego 
przedsiębiorcy, na jego wniosek – zarządzającego przed-
siębiorstwem.

Art. 263 § 1. W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując 
tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres 
nie dłuższy niż 3 miesiące.

§ 1. W postępowaniu przygotowawczym sąd, stosując 
tymczasowe aresztowanie, oznacza jego termin na okres 
nie dłuższy niż 3 miesiące.

§ 2. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności sprawy 
nie można było ukończyć postępowania przygotowaw-
czego w terminie określonym w § 1, na wniosek proku-
ratora, sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania 
sprawy, gdy zachodzi tego potrzeba, może przedłużyć 
tymczasowe aresztowanie na okres, który łącznie nie 
może przekroczyć 12 miesięcy.

§ 2. Jeżeli ze względu na szczególne okoliczności sprawy 
nie można było ukończyć postępowania przygotowaw-
czego w terminie określonym w § 1, na wniosek proku-
ratora, sąd pierwszej instancji właściwy do rozpoznania 
sprawy, gdy zachodzi tego potrzeba, może przedłużyć 
tymczasowe aresztowanie na okres, który łącznie nie 
może przekroczyć 12 miesięcy.

§ 3. Łączny okres stosowania tymczasowego areszto-
wania do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd 
pierwszej instancji nie może przekroczyć 2 lat.

§ 3. Łączny okres stosowania tymczasowego areszto-
wania do chwili wydania pierwszego wyroku przez sąd 
pierwszej instancji nie może przekroczyć 2 lat.

§ 3a. W przypadku zbiegu tymczasowego aresztowania 
z wykonywaną karą pozbawienia wolności orzeczoną  
w innej sprawie do okresów, o których mowa w § 2 i 3, 
zalicza się okres odbywania przez tymczasowo areszto-
wanego kary pozbawienia wolności.

§ 3a. W przypadku zbiegu tymczasowego aresztowania 
z wykonywaną karą pozbawienia wolności orzeczoną  
w innej sprawie do okresów, o których mowa w § 2 i 3, 
zalicza się okres odbywania przez tymczasowo areszto-
wanego kary pozbawienia wolności.

§ 4. Przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowa-
nia na okres oznaczony, przekraczający terminy określone  
w § 2 i 3 może dokonać sąd apelacyjny, w którego okręgu 
prowadzi się postępowanie na wniosek sądu, przed któ-
rym sprawa się toczy, a w postępowaniu przygotowaw-
czym na wniosek właściwego prokuratora bezpośrednio 
przełożonego wobec prokuratora prowadzącego lub nad-
zorującego śledztwo – jeżeli konieczność taka powstaje 
w związku z zawieszeniem postępowania karnego, czyn-
nościami zmierzającymi do ustalenia lub potwierdzenia 
tożsamości oskarżonego, wykonywaniem czynności do-
wodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza 
granicami kraju, a także celowym przewlekaniem postę-
powania przez oskarżonego.

§ 4. Przedłużenia stosowania tymczasowego aresztowa-
nia na okres oznaczony, przekraczający terminy określone  
w § 2 i 3 może dokonać sąd apelacyjny, w którego okręgu 
prowadzi się postępowanie na wniosek sądu, przed któ-
rym sprawa się toczy, a w postępowaniu przygotowaw-
czym na wniosek właściwego prokuratora bezpośrednio 
przełożonego wobec prokuratora prowadzącego lub nad-
zorującego śledztwo – jeżeli konieczność taka powstaje 
w związku z zawieszeniem postępowania karnego, czyn-
nościami zmierzającymi do ustalenia lub potwierdzenia 
tożsamości oskarżonego, wykonywaniem czynności do-
wodowych w sprawie o szczególnej zawiłości lub poza 
granicami kraju, a także celowym przewlekaniem postę-
powania przez oskarżonego.

§ 4a. Uchylony. § 4a. Uchylony.
Brak. § 4b. Przedłużenia stosowania tymczasowego areszto-

wania, o którym mowa w § 4, nie stosuje się w odnie-
sieniu do terminu określonego w § 2, gdy kara realnie 
grożąca oskarżonemu za zarzucane mu przestępstwo 
nie przekroczy 3 lat pozbawienia wolności, a w stosun-
ku do terminu wskazanego w § 3, gdy nie przekroczy 
ona 5 lat pozbawienia wolności, chyba że konieczność 
takiego przedłużenia jest spowodowana celowym 
przewlekaniem postępowania przez oskarżonego.
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§ 5. Na postanowienie sądu apelacyjnego wydane na pod-
stawie § 4 przysługuje zażalenie do sądu apelacyjnego 
orzekającego w składzie trzech sędziów.

§ 5. Na postanowienie sądu apelacyjnego wydane na pod-
stawie § 4 przysługuje zażalenie do sądu apelacyjnego 
orzekającego w składzie trzech sędziów.

§ 6. Z wnioskiem o przedłużenie okresu tymczasowego 
aresztowania należy wystąpić, z jednoczesnym przesła-
niem właściwemu sądowi akt sprawy, nie później niż  
14 dni przed upływem dotychczas określonego terminu 
stosowania tego środka.

§ 6. Z wnioskiem o przedłużenie okresu tymczasowego 
aresztowania należy wystąpić, z jednoczesnym przesła-
niem właściwemu sądowi akt sprawy, nie później niż  
14 dni przed upływem dotychczas określonego terminu 
stosowania tego środka.

§ 7. Jeżeli zachodzi potrzeba stosowania tymczasowego 
aresztowania po wydaniu pierwszego wyroku przez sąd 
pierwszej instancji, każdorazowe jego przedłużenie może 
następować na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 7. Jeżeli zachodzi potrzeba stosowania tymczasowego 
aresztowania po wydaniu pierwszego wyroku przez sąd 
pierwszej instancji, każdorazowe jego przedłużenie może 
następować na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzór pouczenia o przysługujących oskarżone-
mu w wypadku zastosowania tymczasowego aresztowa-
nia uprawnieniach: do składania wyjaśnień, do odmowy 
składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania, 
do informacji o treści stawianych zarzutów, do przegląda-
nia akt w części zawierającej treść dowodów wskazanych 
we wniosku o tymczasowe aresztowanie, do dostępu do 
pierwszej pomocy medycznej, jak również uprawnieniach 
wskazanych w art. 72 § 1, art. 78 § 1, art. 249 § 5, art. 252, 
art. 254 § 1 i 2, art. 261 § 1, 2 i 2a oraz art. 612 § 1, mając 
na względzie konieczność zrozumienia pouczenia także 
przez osoby niekorzystające z pomocy pełnomocnika.

§ 8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzór pouczenia o przysługujących oskarżonemu 
w wypadku zastosowania tymczasowego aresztowania 
uprawnieniach: do składania wyjaśnień, do odmowy skła-
dania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania, do 
informacji o treści stawianych zarzutów, do przeglądania 
akt w części zawierającej treść dowodów wskazanych we 
wniosku o tymczasowe aresztowanie, do dostępu do pierw-
szej pomocy medycznej, jak również uprawnieniach wska-
zanych w art. 72 § 1, art. 78 § 1, art. 249 § 5, art. 252,  
art. 254 § 1 i 2, art. 261 § 1, 2 i 2a oraz art. 612 § 1, mając na 
względzie konieczność zrozumienia pouczenia także przez 
osoby niekorzystające z pomocy obrońcy.

Art. 264 § 1. W razie uniewinnienia oskarżonego, umorzenia lub 
warunkowego umorzenia postępowania, warunkowego 
zawieszenia wykonania kary, wymierzenia kary pozba-
wienia wolności odpowiadającej co najwyżej okresowi 
tymczasowego aresztowania, skazania na karę łagodniej-
szą niż pozbawienie wolności albo w razie odstąpienia od 
wymierzenia kary, zarządza się niezwłoczne zwolnienie 
tymczasowo aresztowanego, jeżeli nie jest on pozbawio-
ny wolności w innej sprawie.

§ 1. W razie uniewinnienia oskarżonego, umorzenia lub 
warunkowego umorzenia postępowania, warunkowego 
zawieszenia wykonania kary, wymierzenia kary pozba-
wienia wolności odpowiadającej co najwyżej okresowi 
tymczasowego aresztowania, skazania na karę łagodniej-
szą niż pozbawienie wolności albo w razie odstąpienia od 
wymierzenia kary, zarządza się niezwłoczne zwolnienie 
tymczasowo aresztowanego, jeżeli nie jest on pozbawio-
ny wolności w innej sprawie.

§ 2. W razie skazania oskarżonego tymczasowo aresz-
towanego na karę inną niż wymieniona w § 1, sąd, po 
wysłuchaniu obecnych stron, wydaje postanowienie co do 
dalszego stosowania aresztu.

§ 2. W razie skazania oskarżonego tymczasowo areszto-
wanego na karę inną niż wymieniona w § 1 albo w razie 
umorzenia postępowania z powodu niepoczytalności 
sprawcy i orzeczenia środka zabezpieczającego pole-
gającego na umieszczeniu go w zakładzie zamkniętym, 
sąd, po wysłuchaniu obecnych stron, wydaje postanowie-
nie co do dalszego stosowania tymczasowego areszto-
wania.

Brak. § 2a. W razie umorzenia postępowania z powodu niepo-
czytalności sprawcy i orzeczenia środka zabezpiecza-
jącego polegającego na umieszczeniu go w zakładzie 
zamkniętym można zastosować tymczasowe areszto-
wanie.

§ 3. Jeżeli umorzenie postępowania następuje z powodu 
niepoczytalności oskarżonego, można utrzymać tymcza-
sowe aresztowanie do czasu rozpoczęcia wykonywania 
środka zabezpieczającego.

§ 3. W wypadku prawomocnego orzeczenia środ-
ka zabezpieczającego polegającego na umieszczeniu 
sprawcy w zakładzie zamkniętym można zastosować 
tymczasowe aresztowanie do czasu rozpoczęcia wykony-
wania środka, jednak nie dłużej niż na okres 3 miesięcy,  
z możliwością jednorazowego przedłużenia w szcze-
gólnie uzasadnionym wypadku na kolejny miesiąc.

Brak. § 4. Tymczasowe aresztowanie w wypadku orzeczenia 
środka zabezpieczającego polegającego na umieszcze-
niu sprawcy w zakładzie zamkniętym wykonuje się  
w warunkach umożliwiających stosowanie odpowied-
niego postępowania leczniczego, terapeutycznego, re-
habilitacyjnego oraz resocjalizacyjnego.
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Art. 268 § 1. Stanowiące przedmiot poręczenia wartości majątko-
we lub zobowiązania ulegają przepadkowi albo ściągnię-
ciu w razie ucieczki lub ukrycia się oskarżonego. W wy-
padku utrudniania w inny sposób postępowania karnego 
można orzec przepadek lub ściągnięcie tych wartości.

§ 1. Stanowiące przedmiot poręczenia wartości majątko-
we lub zobowiązania ulegają przepadkowi albo ściągnię-
ciu w razie ucieczki lub ukrycia się oskarżonego. W wy-
padku utrudniania w inny sposób postępowania karnego 
można orzec przepadek lub ściągnięcie tych wartości.

Brak. § 1a.  Orzekając w przedmiocie przepadku lub ścią-
gnięcia wartości majątkowych stanowiących przed-
miot poręczenia, sąd może orzec częściowy przepadek 
lub ściągnięcie tych wartości, stosując wówczas wobec 
oskarżonego ponadto inny jeszcze środek zapobiegaw-
czy, z uwzględnieniem wymogów art. 258 § 4, z wyjąt-
kiem tymczasowego aresztowania.

§ 2. O treści § 1 oraz art. 269 należy uprzedzić osobę skła-
dającą poręczenie majątkowe.

§ 2. O treści § 1 oraz art. 269 należy uprzedzić osobę skła-
dającą poręczenie majątkowe.

Art. 275 § 1. Tytułem środka zapobiegawczego można oddać 
oskarżonego pod dozór Policji, a oskarżonego żołnierza 
– pod dozór przełożonego wojskowego.

§ 1. Tytułem środka zapobiegawczego można oddać 
oskarżonego pod dozór Policji, a oskarżonego żołnierza 
– pod dozór przełożonego wojskowego.

§ 2. Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się 
do wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub pro-
kuratora. Obowiązek ten może polegać na zakazie 
opuszczania określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu 
się do organu dozorującego w określonych odstępach 
czasu, zawiadamianiu go o zamierzonym wyjeździe 
oraz o terminie powrotu, zakazie kontaktowania się  
z pokrzywdzonym lub innymi osobami, zakazie przeby-
wania w określonych miejscach, a także na innych ogra-
niczeniach swobody oskarżonego, niezbędnych do wyko-
nywania dozoru.

§ 2. Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do 
wymagań zawartych w postanowieniu sądu lub prokura-
tora. Obowiązek ten może polegać na zakazie opuszcza-
nia określonego miejsca pobytu, zgłaszaniu się do orga-
nu dozorującego w określonych odstępach czasu, zawia-
damianiu go o zamierzonym wyjeździe oraz o terminie 
powrotu, zakazie kontaktowania się z pokrzywdzonym 
lub z innymi osobami, zakazie zbliżania się do okre-
ślonych osób na wskazaną odległość, zakazie prze-
bywania w określonych miejscach, a także na innych 
ograniczeniach swobody oskarżonego, niezbędnych do 
wykonywania dozoru.

§ 3. Jeżeli zachodzą przesłanki zastosowania tymczaso-
wego aresztowania wobec oskarżonego o przestępstwo 
popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej 
na szkodę osoby najbliższej albo innej osoby zamiesz-
kującej wspólnie ze sprawcą, zamiast tymczasowego 
aresztowania można zastosować dozór, pod warunkiem 
że oskarżony w wyznaczonym terminie opuści lokal zaj-
mowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce 
swojego pobytu.

§ 3. Jeżeli zachodzą przesłanki zastosowania tymczaso-
wego aresztowania wobec oskarżonego o przestępstwo 
popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej 
na szkodę osoby najbliższej albo innej osoby zamiesz-
kującej wspólnie ze sprawcą, zamiast tymczasowego 
aresztowania można zastosować dozór, pod warunkiem 
że oskarżony w wyznaczonym terminie opuści lokal zaj-
mowany wspólnie z pokrzywdzonym oraz określi miejsce 
swojego pobytu.

§ 4. Oddany pod dozór Policji ma obowiązek stawiania 
się we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji z doku-
mentem stwierdzającym tożsamość, wykonywania pole-
ceń mających na celu dokumentowanie przebiegu dozoru 
oraz udzielania informacji koniecznych dla ustalenia, czy 
stosuje się on do wymagań nałożonych w postanowieniu 
sądu lub prokuratora. W celu uzyskania takich informacji 
można wzywać oskarżonego do stawiennictwa w wyzna-
czonym terminie.

§ 4. Oddany pod dozór Policji ma obowiązek stawiania 
się we wskazanej jednostce organizacyjnej Policji z doku-
mentem stwierdzającym tożsamość, wykonywania pole-
ceń mających na celu dokumentowanie przebiegu dozoru 
oraz udzielania informacji koniecznych dla ustalenia, czy 
stosuje się on do wymagań nałożonych w postanowieniu 
sądu lub prokuratora. W celu uzyskania takich informacji 
można wzywać oskarżonego do stawiennictwa w wyzna-
czonym terminie.

§ 5. W wypadku niestosowania się przez oddanego pod 
dozór do wymagań określonych w postanowieniu organ 
dozorujący niezwłocznie zawiadamia o tym sąd lub pro-
kuratora, który wydał postanowienie.

§ 5. W wypadku niestosowania się przez oddanego pod 
dozór do wymagań określonych w postanowieniu organ 
dozorujący niezwłocznie zawiadamia o tym sąd lub pro-
kuratora, który wydał postanowienie.

Art. 275a § 1. Tytułem środka zapobiegawczego można nakazać 
oskarżonemu o przestępstwo popełnione z użyciem prze-
mocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej opusz-
czenie lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie  
z pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, 
że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem 
przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem 
takiego przestępstwa groził.

§ 1. Tytułem środka zapobiegawczego można naka-
zać oskarżonemu o przestępstwo popełnione z użyciem 
przemocy na szkodę osoby wspólnie zamieszkującej 
okresowe opuszczenie lokalu zajmowanego wspólnie  
z pokrzywdzonym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, 
że oskarżony ponownie popełni przestępstwo z użyciem 
przemocy wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem 
takiego przestępstwa groził.
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§ 2. W postępowaniu przygotowawczym środek przewi-
dziany w § 1 stosuje się na wniosek Policji albo z urzędu.

§ 2. W postępowaniu przygotowawczym środek przewi-
dziany w § 1 stosuje się na wniosek Policji albo z urzędu.

§ 3. Jeżeli wobec oskarżonego, zatrzymanego na podsta-
wie art. 244 § 1a lub 1b, zachodzą podstawy do zasto-
sowania środka zapobiegawczego przewidzianego w § 1, 
Policja niezwłocznie, nie później niż przed upływem  
24 godzin od chwili zatrzymania, występuje z wnioskiem 
do prokuratora o zastosowanie tego środka zapobiegaw-
czego; wniosek powinien być rozpoznany przed upływem 
48 godzin od chwili zatrzymania oskarżonego.

§ 3. Jeżeli wobec oskarżonego, zatrzymanego na podsta-
wie art. 244 § 1a lub 1b, zachodzą podstawy do zasto-
sowania środka zapobiegawczego przewidzianego w § 1, 
Policja niezwłocznie, nie później niż przed upływem  
24 godzin od chwili zatrzymania, występuje z wnioskiem 
do prokuratora o zastosowanie tego środka zapobiegaw-
czego; wniosek powinien być rozpoznany przed upływem 
48 godzin od chwili zatrzymania oskarżonego.

§ 4. Środek przewidziany w § 1 stosuje się na okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli nie ustały przesłanki jego 
stosowania sąd pierwszej instancji właściwy do rozpozna-
nia sprawy, na wniosek prokuratora, może przedłużyć jego 
stosowanie na dalsze okresy, nie dłuższe niż 3 miesiące.

§ 4. Środek przewidziany w § 1 stosuje się na okres nie 
dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli nie ustały przesłanki jego 
stosowania sąd pierwszej instancji właściwy do rozpozna-
nia sprawy, na wniosek prokuratora, może przedłużyć jego 
stosowanie na dalsze okresy, nie dłuższe niż 3 miesiące.

§ 5. Wydając postanowienie o nakazie opuszczenia przez 
oskarżonego lokalu mieszkalnego można, na wniosek 
oskarżonego, wskazać mu miejsce pobytu w placówkach 
zapewniających miejsca noclegowe. Placówkami wska-
zanymi do umieszczenia oskarżonego nie mogą być pla-
cówki pobytu ofiar przemocy w rodzinie.

§ 5. Wydając postanowienie o nakazie okresowego opusz-
czenia przez oskarżonego lokalu zajmowanego wspólnie 
z pokrzywdzonym, można, na wniosek oskarżonego, 
wskazać mu miejsce pobytu w placówkach zapewniają-
cych miejsca noclegowe. Placówkami wskazanymi do 
umieszczenia oskarżonego nie mogą być placówki pobytu 
ofiar przemocy w rodzinie.

Rozdział 29.  
Poszukiwanie oskarżonego i list gończy

Art. 279 § 1. Jeżeli oskarżony, w stosunku do którego wydano po-
stanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, 
sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszuki-
waniu go listem gończym.

§ 1. Jeżeli oskarżony, w stosunku do którego wydano po-
stanowienie o tymczasowym aresztowaniu, ukrywa się, 
sąd lub prokurator może wydać postanowienie o poszuki-
waniu go listem gończym.

§ 2. Jeżeli postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 
nie było wydane, można postanowienie takie wydać bez 
względu na to, czy nastąpiło przesłuchanie podejrzanego.

§ 2. Jeżeli postanowienie o tymczasowym aresztowaniu 
nie było wydane, można postanowienie takie wydać bez 
względu na to, czy nastąpiło przesłuchanie podejrzanego.

Brak. § 3. W razie ujęcia i zatrzymania osoby ściganej li-
stem gończym należy niezwłocznie doprowadzić ją do  
sądu, który wydał postanowienie o tymczasowym aresz-
towaniu, w celu rozstrzygnięcia przez sąd o utrzymaniu, 
zmianie lub uchyleniu tego środka, chyba że prokura-
tor po przesłuchaniu zatrzymanego zmienił już środek 
zapobiegawczy lub uchylił tymczasowe aresztowanie. 
Przepis art. 344 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

Rozdział 31.  
Kary porządkowe

Art. 285 § 1. Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, któ-
ry bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na 
wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez 
zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności 
przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną  
w wysokości do 10 000 złotych.

§ 1. Na świadka, biegłego, tłumacza lub specjalistę, któ-
ry bez należytego usprawiedliwienia nie stawił się na 
wezwanie organu prowadzącego postępowanie albo bez 
zezwolenia tego organu wydalił się z miejsca czynności 
przed jej zakończeniem, można nałożyć karę pieniężną  
w wysokości do 10 000 złotych.

§ 1a. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do obrońcy lub 
pełnomocnika, w wypadkach szczególnych ze względu 
na ich wpływ na przebieg czynności; w postępowaniu 
przygotowawczym karę pieniężną, na wniosek prokura-
tora, nakłada sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi 
się postępowanie.

§ 1a. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do obrońcy lub 
pełnomocnika, w wypadkach szczególnych ze względu 
na ich wpływ na przebieg czynności; w postępowaniu 
przygotowawczym karę pieniężną, na wniosek prokura-
tora, nakłada sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzi 
się postępowanie.

§ 2. W wypadkach określonych w § 1 można ponadto za-
rządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świad-
ka. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie biegłego, 
tłumacza i specjalisty stosuje się tylko wyjątkowo. W sto-
sunku do żołnierza stosuje się art. 247 § 3.

§ 2. W wypadkach określonych w § 1 można ponadto za-
rządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie świad-
ka. Zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie biegłego, 
tłumacza i specjalisty stosuje się tylko wyjątkowo. W sto-
sunku do żołnierza stosuje się art. 247 § 7.

DZIAŁ VI.  ŚRODKI PRZYMUSU
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Rozdział 32.  
Zabezpieczenie majątkowe

Art. 291 § 1. W razie popełnienia przestępstwa, za które można 
orzec grzywnę, przepadek, nawiązkę lub świadczenie pie-
niężne albo nałożyć obowiązek naprawienia szkody lub 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, może z urzędu 
nastąpić zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu 
oskarżonego.

§ 1. W razie zarzucenia oskarżonemu popełnienia prze-
stępstwa, za które można orzec grzywnę lub świadcze-
nie pieniężne albo w związku z którym można orzec 
przepadek lub środek kompensacyjny, może z urzędu 
nastąpić zabezpieczenie wykonania orzeczenia na mieniu 
oskarżonego lub na mieniu, o którym mowa w art. 45  
§ 2 Kodeksu karnego, jeżeli zachodzi uzasadnio-
na obawa, że bez takiego zabezpieczenia wykonanie 
orzeczenia w zakresie wskazanej kary, świadczenia 
pieniężnego, przepadku lub środka kompensacyjnego 
będzie niemożliwe albo znacznie utrudnione.

§ 2. W razie popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu 
lub wyrządzenia przestępstwem szkody w mieniu, może 
z urzędu nastąpić zabezpieczenie roszczeń o naprawienie 
szkody.

§ 2. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia przepad-
ku może nastąpić również na mieniu osoby fizycznej, 
prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej oso-
bowości prawnej, o której mowa w art. 45 § 3 Kodeksu 
karnego.

§ 3. W razie popełnienia przestępstwa, z urzędu może 
nastąpić zabezpieczenie wykonania orzeczenia o kosz-
tach sądowych w postępowaniu karnym na mieniu 
oskarżonego.

§ 3. Z urzędu może także nastąpić na mieniu oskar-
żonego zabezpieczenie wykonania orzeczenia o kosz-
tach sądowych, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, 
że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzecze-
nia w tym zakresie będzie niemożliwe albo znacznie 
utrudnione.

§ 4. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia zwrotu korzy-
ści majątkowej może z urzędu nastąpić na mieniu pod-
miotu wymienionego w art. 52 Kodeksu karnego.

§ 4. Zabezpieczenie majątkowe należy niezwłocznie 
uchylić w całości lub w części, jeżeli ustaną przyczyny, 
wskutek których zostało ono zastosowane w określo-
nym rozmiarze, lub powstaną przyczyny uzasadniają-
ce jego uchylenie choćby w części.

Art. 292 § 1. Zabezpieczenie następuje w sposób wskazany w Ko-
deksie postępowania cywilnego.

§ 1. Zabezpieczenie następuje w sposób wskazany  
w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego, chyba 
że ustawa stanowi inaczej.

§ 2. Zabezpieczenie grożącego przepadku następuje 
przez zajęcie ruchomości, wierzytelności i innych praw 
majątkowych oraz przez ustanowienie zakazu zbywania  
i obciążania nieruchomości. Zakaz ten podlega ujaw-
nieniu w księdze wieczystej, a w jej braku, w zbiorze 
złożonych dokumentów. W miarę potrzeby może być 
ustanowiony zarząd nieruchomości lub przedsiębior-
stwa oskarżonego.

§ 2. Zabezpieczenie grożącego przepadku następuje 
przez zajęcie ruchomości, wierzytelności i innych praw 
majątkowych oraz przez ustanowienie zakazu zbywania  
i obciążania nieruchomości. Zakaz ten podlega ujaw-
nieniu w księdze wieczystej, a w jej braku, w zbiorze 
złożonych dokumentów. W miarę potrzeby może być 
ustanowiony zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa 
oskarżonego.

Brak. § 3. Przepis art. 232 stosuje się odpowiednio.

Art. 293 § 1. Postanowienie o zabezpieczeniu wydaje sąd,  
a w postępowaniu przygotowawczym prokurator. W po-
stanowieniu określa się zakres i sposób zabezpieczenia.

§ 1. Postanowienie o zabezpieczeniu majątkowym wyda-
je sąd, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia 
przysługuje zażalenie. Zażalenie na postanowienie pro-
kuratora rozpoznaje sąd rejonowy, w którego okręgu pro-
wadzi się postępowanie.

§ 2. W postanowieniu określa się kwotowo zakres  
i sposób zabezpieczenia, uwzględniając rozmiar moż-
liwej do orzeczenia w okolicznościach danej sprawy 
grzywny, środków karnych, przepadku lub środków 
kompensacyjnych. Rozmiar zabezpieczenia powinien 
odpowiadać jedynie potrzebom tego, co ma zabezpie-
czać. Wymóg kwotowego określenia zabezpieczenia 
nie dotyczy zabezpieczenia na zajętym przedmiocie 
podlegającym przepadkowi, jako pochodzącym bez-
pośrednio z przestępstwa lub służącym albo przezna-
czonym do jego popełnienia.

Brak. § 3. Na postanowienie w przedmiocie zabezpieczenia 
przysługuje zażalenie.
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Brak. § 4. Jeżeli postanowienie wydał prokurator, a postę-
powanie przygotowawcze prowadzone jest w okręgu 
innego sądu niż sąd miejscowo i rzeczowo właściwy, 
zażalenie przysługuje do sądu właściwego do rozpo-
znania tej sprawy w pierwszej instancji.

Brak. § 5. Klauzulę wykonalności postanowieniu o zabezpie-
czeniu nadaje referendarz sądowy lub sąd pierwszej 
instancji właściwy do rozpoznania sprawy, w której 
wydano to postanowienie, a gdy wydano je w postę-
powaniu przygotowawczym prowadzonym w okręgu 
innego sądu niż sąd rzeczowo i miejscowo właściwy, 
sąd, który jest właściwy na zasadach ogólnych, lub re-
ferendarz tego sądu. Nadanie klauzuli postanowieniu, 
o którym mowa w art. 291 § 1, jest nieodpłatne.

Brak. § 6. Jeżeli zabezpieczenie nastąpiło na rzeczach, które 
uprzednio oskarżony wydał organowi procesowemu 
lub które zatrzymano w wyniku czynności, o których 
mowa w rozdziale 25, nie podejmuje się czynności 
egzekucyjnych dla uzyskania klauzuli wykonalności  
i wykonania postanowienia o zabezpieczeniu.

Brak. § 7. Osoba fizyczna, prawna lub jednostka organiza-
cyjna niemająca osobowości prawnej, o której mowa 
w art. 45 § 3 Kodeksu karnego, może wystąpić z po-
wództwem przeciwko Skarbowi Państwa o ustalenie, 
że mienie lub jego część nie podlega przepadkowi. Do 
czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy postępo-
wanie egzekucyjne ulega zawieszeniu.

Art. 294 § 1.  Zabezpieczenie upada, gdy nie zostaną prawomocnie 
orzeczone: grzywna, przepadek, nawiązka, świadczenie pie-
niężne lub nie zostanie nałożony obowiązek naprawienia 
szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę ani nie 
zostaną zasądzone roszczenia o naprawienie szkody, a po-
wództwo o te roszczenia nie zostanie wytoczone przed upły-
wem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 1.  Zabezpieczenie upada, gdy nie zostaną prawomocnie 
orzeczone: grzywna, przepadek, nawiązka, świadczenie 
pieniężne lub nie zostanie nałożony obowiązek naprawie-
nia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,  
a powództwo o te roszczenia nie zostanie wytoczone 
przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się 
orzeczenia.

§ 2. W razie wytoczenia powództwa w terminie wskaza-
nym w § 1 zabezpieczenie pozostaje w mocy, jeżeli w po-
stępowaniu cywilnym sąd nie orzeknie inaczej.

§ 2. W razie wytoczenia powództwa w terminie wskaza-
nym w § 1 zabezpieczenie pozostaje w mocy, jeżeli w po-
stępowaniu cywilnym sąd nie orzeknie inaczej.

Dział VII. 
Postępowanie przygotowawcze 

 
Rozdział 33.  

Przepisy ogólne

Art. 297 § 1. Celem postępowania przygotowawczego jest:
1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony  

i czy stanowi on przestępstwo,
2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,
3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214,
4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie 

osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody,
5) zebranie, zabezpieczenie i w niezbędnym zakresie 

utrwalenie dowodów dla sądu.

§ 1. Celem postępowania przygotowawczego jest:
1) ustalenie, czy został popełniony czyn zabroniony i czy 

stanowi on przestępstwo,
2) wykrycie i w razie potrzeby ujęcie sprawcy,
3) zebranie danych stosownie do art. 213 i 214,
4) wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie 

osób pokrzywdzonych i rozmiarów szkody,
5) zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów  

w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zasadności 
wniesienia aktu oskarżenia albo innego zakończe-
nia postępowania, jak również do przedstawienia 
wniosku o dopuszczenie tych dowodów i przepro-
wadzenie ich przed sądem.

§ 2. W postępowaniu przygotowawczym należy dążyć 
także do wyjaśnienia okoliczności, które sprzyjały popeł-
nieniu czynu.

§ 2. Uchylony.

DZIAŁ VII.  POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE
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Art. 299a Brak. § 1. Podczas czynności z udziałem pokrzywdzonego 

w postępowaniu przygotowawczym może być obecna 
osoba przez niego wskazana, jeżeli nie uniemożliwia 
to przeprowadzenia czynności albo nie utrudnia jej  
w istotny sposób.

§ 2. Na wniosek pokrzywdzonego zgłoszony w postępo-
waniu przygotowawczym, sąd powiadamia go o sposo-
bie zakończenia sprawy listem zwykłym, przesłanym 
na wskazany przez pokrzywdzonego adres, wraz z od-
pisem prawomocnego orzeczenia kończącego postępo-
wanie w sprawie lub jego wyciągiem.

Art. 300 § 1. Przed pierwszym przesłuchaniem należy pouczyć po-
dejrzanego o jego uprawnieniach: do składania wyjaśnień, 
do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi 
na pytania, do informacji o treści zarzutów i ich zmianach, 
do składania wniosków o dokonanie czynności śledztwa 
lub dochodzenia, do korzystania z pomocy obrońcy,  
w tym do wystąpienia o obrońcę z urzędu w wypadku 
określonym w art. 78, do końcowego zapoznania się z ma-
teriałami postępowania przygotowawczego, jak również  
o uprawnieniach określonych w art. 23a § 1, art. 72 § 1  
i art. 301 oraz o obowiązkach i konsekwencjach wska-
zanych w art. 74, art. 75, art. 133 § 2, art. 138 i art. 139. 
Pouczenie należy wręczyć podejrzanemu na piśmie; po-
dejrzany otrzymanie pouczenia potwierdza podpisem.

§ 1. Przed pierwszym przesłuchaniem należy pouczyć 
podejrzanego o jego uprawnieniach: do składania wy-
jaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy 
odpowiedzi na pytania, do informacji o treści zarzutów 
i ich zmianach, do składania wniosków o dokonanie 
czynności śledztwa lub dochodzenia, do korzystania  
z pomocy obrońcy, w tym do wystąpienia o obrońcę  
z urzędu w wypadku określonym w art. 78, do koń-
cowego zapoznania się z materiałami postępowania 
przygotowawczego, jak również o uprawnieniach okre-
ślonych w art. 23a § 1, art. 72 § 1, art. 301, art. 335,  
art. 338a i art. 387 oraz o obowiązkach i konsekwen-
cjach wskazanych w art. 74, art. 75, art. 133 § 2, art. 
138 i art. 139, a także o treści przepisów art. 59a  
i art. 60a Kodeksu karnego Pouczenie należy wrę-
czyć podejrzanemu na piśmie; podejrzany otrzymanie 
pouczenia potwierdza podpisem.

§ 2. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się po-
krzywdzonego o posiadaniu statusu strony procesowej  
w postępowaniu przygotowawczym oraz o wynikających 
z tego uprawnieniach, w szczególności: do składania 
wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub docho-
dzenia i warunkach uczestniczenia w tych czynnościach, 
określonych w art. 51, art. 52 i art. 315–318, do korzysta-
nia z pomocy pełnomocnika, w tym do złożenia wniosku 
o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w okolicznościach 
wskazanych w art. 78, do końcowego zapoznania się  
z materiałami postępowania przygotowawczego, jak rów-
nież o uprawnieniach określonych w art. 23a § 1, art. 87a 
i art. 306 oraz o obowiązkach i konsekwencjach wska-
zanych w art. 138 i art. 139. Pouczenie należy wręczyć 
pokrzywdzonemu na piśmie; pokrzywdzony otrzymanie 
pouczenia potwierdza podpisem.

§ 2. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się 
pokrzywdzonego o posiadaniu statusu strony pro-
cesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz  
o wynikających z tego uprawnieniach, w szczególno-
ści: do składania wniosków o dokonanie czynności 
śledztwa lub dochodzenia i warunkach uczestniczenia 
w tych czynnościach, określonych w art. 51, art. 52  
i art. 315–318, do korzystania z pomocy pełnomocni-
ka, w tym do złożenia wniosku o wyznaczenie peł-
nomocnika z urzędu w okolicznościach wskazanych  
w art. 78, do końcowego zapoznania się z materiałami 
postępowania przygotowawczego, jak również o upraw-
nieniach określonych w art. 23a § 1, art. 87a, art. 204  
i art. 306 oraz o obowiązkach i konsekwencjach wska-
zanych w art. 138 i art. 139, a także o treści przepi-
su art. 59a Kodeksu karnego. Pouczenie obejmuje 
również informację o: możliwościach naprawienia 
szkody przez oskarżonego lub uzyskania kompensaty 
państwowej, dostępie do pomocy prawnej, dostęp-
nych środkach ochrony i pomocy, o których mowa  
w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i po-
mocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U. z 2015 r. 
poz. 21), możliwości wydania europejskiego naka-
zu ochrony, organizacjach wsparcia pokrzywdzo-
nych oraz możliwości zwrotu kosztów poniesionych  
w związku z udziałem w postępowaniu. Pouczenie na-
leży wręczyć pokrzywdzonemu na piśmie; pokrzywdzo-
ny otrzymanie pouczenia potwierdza podpisem.

§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzory pisemnych pouczeń, o których mowa 
w § 1 i 2, mając na względzie konieczność zrozumienia 
pouczenia także przez osoby niekorzystające z pomocy 
pełnomocnika.

§ 3. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się 
świadka o jego uprawnieniach i obowiązkach okre-
ślonych w art. 177–192a oraz dostępnych środkach 
ochrony i pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 
28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzyw-
dzonego i świadka.
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Brak. § 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporzą-

dzenia, wzory pisemnych pouczeń, o których mowa w § 1–3, 
mając na względzie konieczność zrozumienia pouczenia 
także przez osoby niekorzystające z pomocy obrońcy lub 
pełnomocnika.

Rozdział 34.  
Wszczęcie śledztwa

Art. 304 § 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa 
ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić 
o tym prokuratora lub Policję. Przepis art. 191 § 3 stosuje 
się odpowiednio.

§ 1. Każdy dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa 
ściganego z urzędu ma społeczny obowiązek zawiadomić 
o tym prokuratora lub Policję. Przepisy art. 148 § 2a–2c 
oraz art. 156a stosuje się odpowiednio.

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związ-
ku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu 
przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane nie-
zwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz 
przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia 
organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu 
wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie 
dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

§ 2. Instytucje państwowe i samorządowe, które w związ-
ku ze swą działalnością dowiedziały się o popełnieniu 
przestępstwa ściganego z urzędu, są obowiązane nie-
zwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub Policję oraz 
przedsięwziąć niezbędne czynności do czasu przybycia 
organu powołanego do ścigania przestępstw lub do czasu 
wydania przez ten organ stosownego zarządzenia, aby nie 
dopuścić do zatarcia śladów i dowodów przestępstwa.

§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie, co do którego pro-
wadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, 
lub własne dane świadczące o popełnieniu takiego prze-
stępstwa Policja przekazuje wraz z zebranymi materiała-
mi niezwłocznie prokuratorowi.

§ 3. Zawiadomienie o przestępstwie lub własne dane 
świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa, co do 
którego obowiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez 
prokuratora, Policja przekazuje wraz z zebranym mate-
riałem niezwłocznie prokuratorowi.

Rozdział 35.  
Przebieg śledztwa

Art. 311 § 1. Śledztwo prowadzi prokurator. § 1. Śledztwo prowadzi prokurator.

§ 2. Prokurator może powierzyć Policji przeprowadzenie 
śledztwa w całości lub w określonym zakresie albo doko-
nanie poszczególnych czynności śledztwa; w wypadkach 
określonych w art. 309 pkt 2 i 3 można powierzyć Policji 
jedynie dokonanie poszczególnych czynności śledztwa.

§ 2. Prokurator może powierzyć Policji przeprowadzenie 
śledztwa w całości lub w określonym zakresie albo doko-
nanie poszczególnych czynności śledztwa; w wypadkach 
określonych w art. 309 pkt 2 i 3 można powierzyć Policji 
jedynie dokonanie poszczególnych czynności śledztwa.

§ 3. Powierzenie przewidziane w § 2 nie może obejmo-
wać czynności związanych z przedstawieniem zarzutów, 
zmianą lub uzupełnieniem postanowienia o przedstawie-
niu zarzutów oraz zamknięciem śledztwa; może jednak 
mieć zastosowanie art. 308 § 2.

§ 3. Utrwalanie przesłuchania świadków przez Policję 
następuje w formie protokołu ograniczonego do zapi-
su najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących 
udział w czynności. Przepisu art. 148 § 2 zdanie pierw-
sze nie stosuje się.

§ 4. W sytuacji, o której mowa w § 2, Policja może do-
konać innych czynności, jeżeli wyłoni się taka potrzeba.

§ 4. W sytuacji, o której mowa w § 2, Policja może do-
konać innych czynności, jeżeli wyłoni się taka potrzeba.

§ 5. Prokurator może zastrzec do osobistego wykonania 
jakąkolwiek czynność śledztwa, a w szczególności czyn-
ności wymagające postanowienia.

§ 5. W sytuacji, o której mowa w § 4, Policja utrwa-
la wypowiedzi świadka w formie notatki urzędowej.  
W wypadkach niecierpiących zwłoki Policja może spo-
rządzić protokół, o którym mowa w § 3.

Brak. § 6. Prokurator może zastrzec do osobistego wykona-
nia jakąkolwiek czynność śledztwa.

Brak. § 7. W toku powierzonego śledztwa, Policja występuje 
z wnioskiem do prokuratora o przesłuchanie świadka, 
jeżeli jego zeznania mogą mieć szczególne znaczenie 
dla procesu.

Art. 312 Uprawnienia Policji przysługują także:
1) organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Służby Celnej oraz Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, w zakresie ich właściwości,

2) innym organom przewidzianym w przepisach szcze-
gólnych.

Uprawnienia Policji przysługują także:
1) organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa 

Wewnętrznego, Służby Celnej, Centralnego Biura An-
tykorupcyjnego oraz Żandarmerii Wojskowej w za-
kresie ich właściwości,

2) innym organom przewidzianym w przepisach szcze-
gólnych.

DZIAŁ VII.  POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE



38 KWARTALNIK POLICYJNY 2/2015

ZMIANY W KPK

1 2 3

Art. 313 § 1. Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa 
lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie po-
dejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, sporządza 
się postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je 
niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, chyba 
że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrza-
nego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub 
nieobecności w kraju.

§ 1. Jeżeli dane istniejące w chwili wszczęcia śledztwa 
lub zebrane w jego toku uzasadniają dostatecznie po-
dejrzenie, że czyn popełniła określona osoba, sporządza 
się postanowienie o przedstawieniu zarzutów, ogłasza je 
niezwłocznie podejrzanemu i przesłuchuje się go, chyba 
że ogłoszenie postanowienia lub przesłuchanie podejrza-
nego nie jest możliwe z powodu jego ukrywania się lub 
nieobecności w kraju.

§ 2. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zawiera 
wskazanie podejrzanego, dokładne określenie zarzucane-
go mu czynu i jego kwalifikacji prawnej.

§ 2. Postanowienie o przedstawieniu zarzutów zawiera 
wskazanie podejrzanego, dokładne określenie zarzucane-
go mu czynu i jego kwalifikacji prawnej.

§ 3. Podejrzany może do czasu zawiadomienia go o termi-
nie zaznajomienia z materiałami śledztwa żądać podania 
mu ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uza-
sadnienia na piśmie, o czym należy go pouczyć. Uzasad-
nienie doręcza się podejrzanemu i ustanowionemu obroń-
cy w terminie 14 dni.

§ 3. Podejrzany może do czasu zawiadomienia go o termi-
nie zapoznania się z materiałami śledztwa żądać podania 
mu ustnie podstaw zarzutów, a także sporządzenia uza-
sadnienia na piśmie, o czym należy go pouczyć. Uzasad-
nienie doręcza się podejrzanemu i ustanowionemu obroń-
cy w terminie 14 dni.

§ 4. W uzasadnieniu należy w szczególności wskazać,  
jakie fakty i dowody zostały przyjęte za podstawę za-
rzutów.

§ 4. W uzasadnieniu należy w szczególności wskazać,  
jakie fakty i dowody zostały przyjęte za podstawę za-
rzutów.

Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa

Art. 321 § 1. Jeżeli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, na 
wniosek podejrzanego lub jego obrońcy o końcowe za-
znajomienie z materiałami postępowania, prowadzący 
postępowanie powiadamia podejrzanego i obrońcę o ter-
minie końcowego zaznajomienia, pouczając ich o prawie 
uprzedniego przejrzenia akt w terminie odpowiednim do 
wagi lub zawiłości sprawy, określonym przez organ pro-
cesowy.

§ 1. Jeżeli istnieją podstawy do zamknięcia śledztwa, 
na wniosek podejrzanego, pokrzywdzonego, obrońcy 
lub pełnomocnika o umożliwienie końcowego zapo-
znania się z materiałami postępowania, prowadzący po-
stępowanie powiadamia wnioskującego o możliwości 
przejrzenia akt wyznacza mu termin do zapoznania się  
z nimi, zapewniając udostępnienie mu akt sprawy wraz 
z informacją, jakie materiały z tych akt, stosownie do 
wymogów określonych w art. 334 § 1, będą przekaza-
ne sądowi wraz z aktem oskarżenia, i pouczeniem go 
o uprawnieniu wskazanym w § 5, co odnotowuje się 
w protokole końcowego zapoznania się strony, obroń-
cy lub pełnomocnika z materiałami postępowania.  
W celu przejrzenia akt prokurator może udostępnić 
akta w postaci elektronicznej.

§ 2. Termin zaznajomienia podejrzanego z materiała-
mi postępowania powinien być tak wyznaczony, aby od 
doręczenia zawiadomienia o nim podejrzanemu i jego 
obrońcy upłynęło co najmniej 7 dni.

§ 2. Prokurator może ograniczyć liczbę pokrzywdzo-
nych, którym umożliwi końcowe zapoznanie się z ma-
teriałami postępowania, o którym mowa w § 1, jeżeli jest 
to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku 
postępowania. W takim wypadku pozostali pokrzyw-
dzeni mają prawo do przejrzenia akt, a prowadzący 
postępowanie zapewnia im udostępnienie akt sprawy 
wraz z informacją, jakie materiały z tych akt, sto-
sownie do wymogów określonych w art. 334 § 1, będą 
przekazane sądowi wraz z aktem oskarżenia, i poucza 
ich o uprawnieniu wskazanym w § 5. O przejrzeniu 
akt przez każdego z tych pokrzywdzonych, udzielonej 
informacji i pouczeniu zamieszcza się adnotację w ak-
tach sprawy.

§ 3. W czynnościach zaznajomienia podejrzanego z ma-
teriałami postępowania ma prawo uczestniczyć obrońca.

§ 3. Termin zapoznania się strony, obrońcy i pełnomoc-
nika z materiałami śledztwa powinien być tak wyznaczo-
ny, aby od dnia doręczenia zawiadomienia o możliwości 
takiego zapoznania się upłynęło co najmniej 7 dni.

§ 4.  Nieusprawiedliwione niestawiennictwo podejrzane-
go lub jego obrońcy nie tamuje dalszego postępowania.

§ 4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo podejrzane-
go, pokrzywdzonego, obrońcy i pełnomocnika w wy-
znaczonym terminie mimo prawidłowego doręczenia 
im zawiadomienia nie tamuje dalszego postępowania.
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§ 5. W terminie 3 dni od daty zaznajomienia podejrzanego 
z materiałami postępowania strony mogą składać wnioski 
o uzupełnienie śledztwa. Przepis art. 315 § 2 stosuje się 
odpowiednio.

§ 5. W terminie 3 dni od dnia zapoznania się z mate-
riałami postępowania strony, obrońcy lub pełnomocni-
cy mogą składać wnioski dowodowe, a także wnioski 
o uzupełnienie materiału dowodowego, który ma być 
przekazany sądowi wraz z aktem oskarżenia, o okre-
ślone dokumenty zawarte w aktach sprawy.

§ 6. Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia śledztwa, 
wydaje się postanowienie o jego zamknięciu i ogłasza się 
je lub o jego treści zawiadamia się podejrzanego oraz jego 
obrońcę.

§ 6. Wnioski dowodowe, o których mowa w § 5, mogą 
być przez prokuratora nieuwzględnione, jeżeli cele 
postępowania przygotowawczego, o których mowa  
w art. 297 § 1, zostały osiągnięte, a wnioski te nie mają 
wpływu na zakres ustaleń wskazanych w art. 297  
§ 1 pkt 5, chyba że chodzi o wniosek dotyczący dowo-
du, którego nieprzeprowadzenie grozi jego utratą lub 
zniekształceniem. W razie nieuwzględnienia wniosku 
dowodowego strony prokurator przekazuje ten wnio-
sek wraz z aktem oskarżenia sądowi. Przewodniczący 
składu orzekającego lub sąd rozstrzyga w przedmiocie 
wniosku przed rozprawą.

Brak. § 7. Jeżeli nie zachodzi potrzeba uzupełnienia śledztwa, 
wydaje się postanowienie o jego zamknięciu.

Art. 323 § 1. W razie umorzenia śledztwa prokurator wydaje po-
stanowienie co do dowodów rzeczowych stosownie do 
przepisów art. 230–233.

§ 1. W razie umorzenia śledztwa prokurator wydaje po-
stanowienie co do dowodów rzeczowych stosownie do 
przepisów art. 230–233.

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługu-
je zażalenie podejrzanemu, pokrzywdzonemu i osobie, od 
której przedmioty te odebrano lub która zgłosiła do nich 
roszczenie.

§ 2. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługu-
je zażalenie podejrzanemu, pokrzywdzonemu i osobie, od 
której przedmioty te odebrano lub która zgłosiła do nich 
roszczenie.

§ 3.  Po uprawomocnieniu się postanowienia o umorze-
niu śledztwa prokurator, w razie istnienia podstaw okre-
ślonych w art. 99 § 1 i art. 100 Kodeksu karnego lub  
w art. 43 § 1 i 2 oraz art. 47 § 4 Kodeksu karnego skarbowe-
go, występuje do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepad-
ku tytułem środka zabezpieczającego. Z takim wnioskiem 
prokurator może wystąpić również w wypadku umorzenia 
postępowania wobec niewykrycia sprawcy przestępstwa, 
przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego,  
o ile przepis przewiduje orzeczenie przepadku.

§ 3. Po uprawomocnieniu się postanowienia o umorzeniu 
śledztwa prokurator, w razie istnienia podstaw określo-
nych w art. 45a Kodeksu karnego lub w art. 43 § 1 i 2 
oraz art. 47 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, występu-
je do sądu z wnioskiem o orzeczenie przepadku. Z takim 
wnioskiem prokurator może wystąpić również w wypad-
ku umorzenia postępowania wobec niewykrycia sprawcy 
przestępstwa, przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 
skarbowego, o ile przepis przewiduje orzeczenie prze-
padku.

Art. 324 § 1. Jeżeli zostanie ustalone, że podejrzany dopuścił się 
czynu w stanie niepoczytalności, a istnieją podstawy do 
zastosowania środków zabezpieczających, prokurator po 
zamknięciu śledztwa kieruje sprawę do sądu z wnioskiem 
o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabez-
pieczających. Przepis art. 321 stosuje się odpowiednio.

§ 1. Jeżeli zostanie ustalone, że podejrzany dopuścił się 
czynu w stanie niepoczytalności, a istnieją podstawy do 
zastosowania środków zabezpieczających, prokurator po 
zamknięciu śledztwa kieruje sprawę do sądu z wnioskiem 
o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabez-
pieczających. Przepis art. 321 stosuje się odpowiednio.

Brak. § 1a. Do wniosku, o którym mowa w § 1, stosuje się  
odpowiednio art. 331 § 1 i 4, art. 332, art. 333 § 1–3  
i art. 334 § 1, a przekazując wniosek do sądu, proku-
rator informuje o tym ujawnionego pokrzywdzonego.

§ 2. Jeżeli sąd nie znajduje podstaw do uwzględnienia 
wniosku, o którym mowa w § 1, przekazuje sprawę pro-
kuratorowi do dalszego prowadzenia.

§ 2. Jeżeli sąd nie znajduje podstaw do uwzględnienia 
wniosku, o którym mowa w § 1, przekazuje sprawę pro-
kuratorowi do dalszego prowadzenia.

§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie. § 3. Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

Rozdział 36a. Dochodzenie

Art. 325a § 1. Dochodzenie prowadzi Policja lub organy, o których 
mowa w art. 312, chyba że prowadzi je prokurator.

§ 1. Dochodzenie prowadzi Policja lub organy, o których 
mowa w art. 312, chyba że ze względu na wagę lub za-
wiłość sprawy prokurator postanowi o prowadzeniu  
w sprawie własnego dochodzenia.

§ 2. Przepisy dotyczące śledztwa stosuje się odpowiednio 
do dochodzenia, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 
stanowią inaczej.

§ 2. Przepisy dotyczące śledztwa stosuje się odpowiednio 
do dochodzenia, jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie 
stanowią inaczej.

DZIAŁ VII.  POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE
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Art. 325b § 1. Dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestęp-

stwa należące do właściwości sądu rejonowego:
1) zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia 

wolności, z tym że w wypadku przestępstw przeciw-
ko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu 
przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie 
przekracza 100.000 zł,

2) przewidziane w art. 159, art. 254a i art. 262 § 2 Ko-
deksu karnego,

3) przewidziane w art. 279 § 1, art. 286 § 1 i 2 oraz  
w art. 289 § 2 Kodeksu karnego, jeżeli wartość przed-
miotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub gro-
żąca nie przekracza 100.000 zł.

§ 1. Dochodzenie prowadzi się w sprawach o przestęp-
stwa należące do właściwości sądu rejonowego:
1) zagrożone karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia 

wolności, z tym że w wypadku przestępstw przeciw-
ko mieniu tylko wówczas, gdy wartość przedmiotu 
przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub grożąca nie 
przekracza 200.000 zł,

2) przewidziane w art. 159, art. 254a i art. 262 § 2 Ko-
deksu karnego,

3) przewidziane w art. 279 § 1, art. 286 § 1 i 2 oraz  
w art. 289 § 2 Kodeksu karnego, jeżeli wartość przed-
miotu przestępstwa albo szkoda wyrządzona lub gro-
żąca nie przekracza 200.000 zł.

§ 2. Spośród spraw o przestępstwa wymienione w § 1 pkt 1 
nie prowadzi się dochodzenia w sprawach o przestęp-
stwa określone w Kodeksie karnym w art. 155, art. 156  
§ 2, art. 157a § 1, art. 164 § 2, art. 165 § 2, art. 168,  
art. 174 § 2, art. 175, 181–184, 186, 201, art. 231 § 1 i 3, 
art. 233 § 1 i 4, art. 240 § 1, art. 250a § 1–3, art. 265 § 3 
oraz w rozdziale XXXVI i XXXVII.

§ 2.  Spośród spraw o przestępstwa wymienione w § 1 pkt 1 
nie prowadzi się dochodzenia w sprawach o przestępstwa 
określone w art. 155, art. 156 § 2, art. 157a § 1, art. 165  
§ 2, art. 168, art. 174 § 2, art. 175, art. 181–184, art. 186, 
art. 201, art. 231 § 1 i 3, art. 240 § 1, art. 250a § 1–3, 
art. 265 § 3 oraz w rozdziale XXXVI, z wyjątkiem art. 297  
i art. 300, i rozdziale XXXVII Kodeksu karnego.

Art. 325c Dochodzenia nie prowadzi się:
1) w stosunku do oskarżonego pozbawionego wolności  

w tej lub innej sprawie, chyba że:
a) zastosowano zatrzymanie,
b) sprawcę ujętego na gorącym uczynku lub bezpo-

średnio potem tymczasowo aresztowano,
2) jeżeli oskarżony jest nieletni, głuchy, niemy, niewi-

domy lub gdy biegli lekarze psychiatrzy powołani do 
wydania opinii w sprawie stwierdzą, że poczytalność 
oskarżonego w chwili popełnienia zarzucanego mu 
czynu lub w czasie postępowania jest wyłączona albo 
w znacznym stopniu ograniczona.

Uchylony.

Art. 325d Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z właściwy-
mi ministrami, określi, w drodze rozporządzenia, organy 
uprawnione obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz 
organy uprawnione do wnoszenia i popierania oskarżenia 
przed sądem pierwszej instancji w sprawach podlegających 
rozpoznaniu w postępowaniu uproszczonym, jak również 
zakres spraw zleconych tym organom, mając na uwadze 
określony przez ustawę zakres kompetencji tych organów.

Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z właściwy-
mi ministrami określi, w drodze rozporządzenia, organy 
uprawnione obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz 
organy uprawnione do wnoszenia i popierania oskarżenia 
przed sądem pierwszej instancji w sprawach, w których 
prowadzono dochodzenie, jak również zakres spraw zle-
conych tym organom, mając na uwadze określony przez 
ustawę zakres kompetencji tych organów.

Art. 325e § 1. Postanowienia o wszczęciu dochodzenia, odmowie 
wszczęcia dochodzenia, umorzeniu dochodzenia i wpi-
saniu sprawy do rejestru przestępstw, umorzeniu docho-
dzenia oraz o jego zawieszeniu wydaje prowadzący po-
stępowanie. Mogą one zostać zamieszczone w protokole,  
o którym mowa w art. 304a, i nie wymagają uzasadnienia.

§ 1. Postanowienia o wszczęciu dochodzenia, odmo-
wie wszczęcia dochodzenia, umorzeniu dochodzenia 
i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, umorzeniu 
dochodzenia oraz o jego zawieszeniu wydaje prowa-
dzący postępowanie. Mogą one zostać zamieszczone  
w protokole, o którym mowa w art. 304a, i nie wyma-
gają uzasadnienia. Na wniosek strony organ prowadzą-
cy dochodzenie podaje ustnie najważniejsze powody  
rozstrzygnięcia.

§ 1a. W przypadku gdy zawiadomienie o przestępstwie 
zostało złożone przez inspektora pracy lub Najwyższą 
Izbę Kontroli, uzasadnienie postanowienia o odmowie 
wszczęcia dochodzenia oraz umorzeniu dochodzenia 
sporządza się na ich wniosek. Przepisy art. 422 i art. 423 
stosuje się odpowiednio. Zażalenie wnosi się w terminie 
7 dni od daty doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

§ 1a. W przypadku gdy zawiadomienie o przestępstwie 
zostało złożone przez inspektora pracy lub Najwyższą 
Izbę Kontroli, uzasadnienie postanowienia o odmowie 
wszczęcia dochodzenia oraz umorzeniu dochodzenia 
sporządza się na ich wniosek. Przepisy art. 422 i art. 423 
stosuje się odpowiednio. Zażalenie wnosi się w terminie 
7 dni od daty doręczenia postanowienia z uzasadnieniem.

§ 2. Postanowienia, o których mowa w § 1, z wyjątkiem 
postanowienia o wszczęciu dochodzenia oraz umorzeniu  
i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, zatwierdza 
prokurator. Prokurator stosuje art. 323; nie dotyczy to 
sprawy, którą po umorzeniu wpisano do rejestru prze-
stępstw.

§ 2. Postanowienia, o których mowa w § 1, nie wymagają 
zatwierdzenia przez prokuratora, z wyjątkiem postano-
wienia o umorzeniu dochodzenia prowadzonego prze-
ciwko osobie i postanowienia o zawieszeniu postępo-
wania. Prokurator stosuje art. 323; nie dotyczy to sprawy, 
którą po umorzeniu wpisano do rejestru przestępstw.
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§ 3. Nie jest wymagane powiadomienie prokuratora  
o wszczęciu dochodzenia.

§ 3. Uchylony.

§ 4. Zażalenie na postanowienie o umorzeniu dochodze-
nia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw wnosi się 
do prokuratora właściwego do sprawowania nadzoru nad 
dochodzeniem. Jeżeli prokurator nie przychyli się do za-
żalenia, kieruje je do sądu.

§ 4. Zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia 
dochodzenia oraz o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu 
sprawy do rejestru przestępstw wnosi się do prokuratora 
właściwego do sprawowania nadzoru nad dochodzeniem. 
Jeżeli prokurator nie przychyli się do zażalenia, kieruje 
je do sądu.

Art. 325f § 1. Jeżeli dane uzyskane w toku czynności, o których 
mowa w art. 308 § 1, lub prowadzonego przez okres co 
najmniej 5 dni dochodzenia nie stwarzają dostatecznych 
podstaw do wykrycia sprawcy w drodze dalszych czyn-
ności procesowych, można wydać postanowienie o umo-
rzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru prze-
stępstw.

§ 1. Jeżeli dane uzyskane w toku czynności, o których 
mowa w art. 308 § 1, lub prowadzonego przez okres co 
najmniej 5 dni dochodzenia nie stwarzają dostatecznych 
podstaw do wykrycia sprawcy w drodze dalszych czyn-
ności procesowych, można wydać postanowienie o umo-
rzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru prze-
stępstw.

§ 2. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w § 1, Po-
licja, na podstawie odrębnych przepisów, prowadzi czyn-
ności w celu wykrycia sprawcy i uzyskania dowodów.

§ 2. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w § 1, Po-
licja, na podstawie odrębnych przepisów, prowadzi czyn-
ności w celu wykrycia sprawcy i uzyskania dowodów.

§ 3. Jeżeli zostaną ujawnione dane pozwalające na wykry-
cie sprawcy, Policja wydaje postanowienie o podjęciu na 
nowo dochodzenia. Przepis art. 305 § 4 stosuje się odpo-
wiednio; przepisów art. 305 § 3 zdanie pierwsze oraz art. 
327 § 1 nie stosuje się.

§ 3. Jeżeli zostaną ujawnione dane pozwalające na wy-
krycie sprawcy, Policja wydaje postanowienie o podjęciu 
na nowo dochodzenia. Przepis art. 305 § 4 stosuje się od-
powiednio; przepisów art. 305 § 3 zdanie pierwsze oraz  
art. 327 § 1 nie stosuje się.

§ 4. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługuje 
zażalenie na zasadach ogólnych.

§ 4. Uchylony.

Art. 325i § 1. Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu 2 mie-
sięcy. Prokurator może przedłużyć ten okres do 3 mie-
sięcy, a w wypadkach szczególnie uzasadnionych – na 
dalszy czas oznaczony.

§ 1. Dochodzenie powinno być ukończone w ciągu 2 mie-
sięcy. Prokurator może przedłużyć ten okres do 3 mie-
sięcy, a w uzasadnionych wypadkach – na dalszy czas 
oznaczony, nie dłuższy jednak niż rok. W wyjątko-
wych wypadkach, uzasadnionych szczególnymi oko-
licznościami, prokurator bezpośrednio przełożony 
nad prokuratorem prowadzącym lub nadzorującym 
dochodzenie może przedłużyć jego okres na dalszy czas 
oznaczony.

§ 2. Organ prowadzący dochodzenie ma uprawnienia pro-
kuratora, o których mowa w art. 23a.

§ 2.  Uchylony.

§ 3. Uprawnienia prokuratora określone w art. 335 § 1, 
art. 336 i 387 § 2 przysługują także organom, o których 
mowa w art. 325d.

§ 3. Uprawnienia prokuratora określone w art. 335 § 1, 
art. 336 i 387 § 2 przysługują także organom, o których 
mowa w art. 325d.

Rozdział 38.  
Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym

Art. 330 § 1. Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowa-
nia przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia, sąd 
wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także 
okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które 
należy przeprowadzić. Wskazania te są dla prokuratora 
wiążące.

§ 1. Uchylając postanowienie o umorzeniu postępowa-
nia przygotowawczego lub odmowie jego wszczęcia, sąd 
wskazuje powody uchylenia, a w miarę potrzeby także 
okoliczności, które należy wyjaśnić, lub czynności, które 
należy przeprowadzić. Wskazania te są dla organu pro-
wadzącego postępowanie przygotowawcze wiążące.

§ 2. Jeżeli prokurator nadal nie znajduje podstaw do wnie-
sienia aktu oskarżenia, wydaje ponownie postanowienie  
o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczę-
cia. W takim wypadku pokrzywdzony, który wykorzy-
stał uprawnienia przewidziane w art. 306 § 1 i 1a, może 
wnieść akt oskarżenia określony w art. 55 § 1 – o czym 
należy go pouczyć.

§ 2. Jeżeli organ prowadzący postępowanie nadal nie 
znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia, wydaje 
ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub 
odmowie jego wszczęcia. W takim wypadku pokrzyw-
dzony, który wykorzystał uprawnienia przewidziane  
w art. 306 § 1 i 1a, może wnieść akt oskarżenia określony 
w art. 55 § 1 – o czym należy go pouczyć.

§ 3. W razie wniesienia przez pokrzywdzonego aktu 
oskarżenia prezes sądu przesyła jego odpis prokuratoro-
wi, wzywając go do nadesłania w terminie 14 dni akt po-
stępowania przygotowawczego.

§ 3. W razie wniesienia przez pokrzywdzonego aktu 
oskarżenia prezes sądu przesyła jego odpis prokuratoro-
wi, wzywając go do nadesłania w terminie 14 dni akt po-
stępowania przygotowawczego.

DZIAŁ VII.  POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE
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Rozdział 39.  
Akt oskarżenia

Art. 332 § 1. Akt oskarżenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie 

oraz dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego,
2) dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu 

ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności 
jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości 
powstałej szkody,

3) wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach 
wymienionych w art. 64 Kodeksu karnego albo art. 37 
§ 1 pkt 4 Kodeksu karnego skarbowego

4) wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzu-
cany czyn podpada,

5) wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy  
i trybu postępowania,

6) uzasadnienie oskarżenia.

§ 1. Akt oskarżenia powinien zawierać:
1) imię i nazwisko oskarżonego, inne dane o jego osobie, 

dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz 
zabezpieczenia majątkowego,

2) dokładne określenie zarzucanego oskarżonemu czynu 
ze wskazaniem czasu, miejsca, sposobu i okoliczności 
jego popełnienia oraz skutków, a zwłaszcza wysokości 
powstałej szkody,

3) wskazanie, że czyn został popełniony w warunkach 
wymienionych w art. 64 lub art. 65 Kodeksu karnego 
albo art. 37 § 1 Kodeksu karnego skarbowego,

4) wskazanie przepisów ustawy karnej, pod które zarzu-
cany czyn podpada,

5) wskazanie sądu właściwego do rozpoznania sprawy  
i trybu postępowania,

6) informację o złożeniu przez pokrzywdzonego wnio-
sku, o którym mowa w art. 59a Kodeksu karnego.

§ 2. W uzasadnieniu należy przytoczyć fakty i dowody, na 
których oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyja-
śnić podstawę prawną oskarżenia i omówić okoliczności, 
na które powołuje się oskarżony w swej obronie.

§ 2. Do aktu oskarżenia można dołączyć jego uzasad-
nienie, w którym przytacza się fakty i dowody, na któ-
rych oskarżenie się opiera, a w miarę potrzeby wyjaśnia 
podstawę prawną oskarżenia i omawia okoliczności, na 
które powołuje się oskarżony w swej obronie.

§ 3. Akt oskarżenia sporządzony przez Policję lub organ,  
o którym mowa w art. 325d, może nie zawierać uzasadnienia.

Art. 333 § 1. Akt oskarżenia powinien także zawierać:
1) listę osób, których wezwania oskarżyciel żąda,
2) wykaz innych dowodów, których przeprowadzenia na 

rozprawie głównej domaga się oskarżyciel.

§ 1. Akt oskarżenia powinien także zawierać wykaz 
dowodów, o których przeprowadzenie podczas roz-
prawy głównej oskarżyciel wnosi, wraz z określeniem 
dla każdego dowodu, jakie okoliczności mają być 
udowodnione, a w razie potrzeby także wraz ze wska-
zaniem sposobu i kolejności przeprowadzenia dowo-
dów. Wykaz powinien być usystematyzowany według 
rodzajów czynności dowodowych, w szczególności za-
wierać odrębne listy:
1) osób, których wezwania na rozprawę oskarżyciel żąda,
2) dokumentów, których odczytania, odtworzenia 

bądź ujawnienia domaga się oskarżyciel,
3) dowodów rzeczowych, podlegających oględzinom.

§ 2. Prokurator może wnieść o zaniechanie wezwania  
i odczytanie na rozprawie zeznań świadków przebywa-
jących za granicą lub mających stwierdzić okoliczności, 
którym oskarżony w wyjaśnieniach swych nie zaprzeczył, 
a okoliczności te nie są tak doniosłe, aby konieczne było 
bezpośrednie przesłuchanie świadków na rozprawie. Nie 
dotyczy to osób wymienionych w art. 182.

§ 2. Prokurator może wnieść o zaniechanie wezwania  
i odczytanie na rozprawie zeznań świadków przebywa-
jących za granicą lub mających stwierdzić okoliczności, 
którym oskarżony w wyjaśnieniach swych nie zaprzeczył, 
a okoliczności te nie są tak doniosłe, aby konieczne było 
bezpośrednie przesłuchanie świadków na rozprawie. Nie 
dotyczy to osób wymienionych w art. 182.

§ 3. Do aktu oskarżenia dołącza się, do wiadomości 
sądu, listę ujawnionych osób pokrzywdzonych z poda-
niem ich adresów, a także adresy osób, o których mowa  
w § 1 pkt 1.

§ 3. Do aktu oskarżenia dołącza się, do wiadomości 
sądu, listę ujawnionych osób pokrzywdzonych z poda-
niem ich adresów, a także adresy osób, o których mowa  
w § 1 pkt 1.

§ 4. Prokurator może także dołączyć do aktu oskarżenia wnio-
sek o zobowiązanie podmiotu określonego w art. 52 Kodeksu 
karnego do zwrotu na rzecz Skarbu Państwa uzyskanej ko-
rzyści majątkowej oraz zawiadomienie tego podmiotu o ter-
minie rozprawy; wniosek powinien zawierać uzasadnienie.

§ 4. Uchylony.

Art. 334 § 1. Z aktem oskarżenia przesyła się sądowi akta postępo-
wania przygotowawczego wraz z załącznikami, a także po 
jednym odpisie aktu oskarżenia dla każdego oskarżonego.

§ 1. Z aktem oskarżenia przekazuje się sądowi jedy-
nie materiały postępowania przygotowawczego zwią-
zane z kwestią odpowiedzialności osób wskazanych  
w tym akcie za czyny w nim zarzucane, obejmujące: 
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1) postanowienia i zarządzenia dotyczące tych osób 
wydane w toku postępowania, 

2) protokoły z czynności wymagane przez ustawę, za-
łączniki do tych protokołów oraz adnotacje, o któ-
rych mowa w art. 321 § 2 zdanie trzecie,

3) opinie i dokumenty urzędowe i prywatne uzyskane 
lub złożone do akt sprawy..

§ 2. O przesłaniu aktu oskarżenia do sądu oraz o treści 
przepisów art. 335 i 387 oskarżyciel publiczny zawia-
damia oskarżonego i ujawnionego pokrzywdzonego,  
a także osobę lub instytucję, która złożyła zawiadomie-
nie o przestępstwie. Pokrzywdzonego należy pouczyć  
o uprawnieniach związanych z dochodzeniem roszczeń 
majątkowych oraz o treści przepisu art. 49a, a w razie po-
trzeby także o prawie do złożenia oświadczenia o działaniu  
w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

§ 2. Na żądanie strony, zgłoszone w trybie wskazanym 
w art. 321 § 5, oskarżyciel publiczny dołącza do aktu 
oskarżenia również inne, wskazane w tym żądaniu, 
materiały postępowania przygotowawczego.

Brak. § 3. Protokoły przesłuchania świadków, których 
wezwania na rozprawę żąda oskarżyciel, przeka-
zuje się sądowi w wyodrębnionym zbiorze doku-
mentów.

Brak. § 4. Do aktu oskarżenia dołącza się także informację, 
o której mowa w art. 213 § 1a, uzyskaną nie wcześniej 
niż 30 dni przed wniesieniem aktu oskarżenia, oraz po 
jednym odpisie tego aktu dla każdego oskarżonego.

Brak. § 5. O przesłaniu aktu oskarżenia do sądu oraz o treści 
przepisów art. 343 i art. 343a oskarżyciel publiczny za-
wiadamia oskarżonego i ujawnionego pokrzywdzonego, 
a także osobę lub instytucję, która złożyła zawiadomie-
nie o przestępstwie. Pokrzywdzonego należy pouczyć 
o treści przepisu art. 49a, a także o prawie do złożenia 
oświadczenia o działaniu w charakterze oskarżyciela po-
siłkowego.

Art. 335 § 1. Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia 
wniosek o wydanie wyroku i orzeczenie uzgodnionych  
z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych  
w Kodeksie karnym za przypisany mu występek, bez 
przeprowadzenia rozprawy, jeżeli okoliczności popełnie-
nia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa oskar-
żonego wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnię-
te. Uzgodnienie może obejmować również poniesienie 
przez oskarżonego kosztów postępowania.

§ 1. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świe-
tle jego wyjaśnień okoliczności popełnienia przestępstwa 
i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego 
wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, moż-
na zaniechać przeprowadzenia dalszych czynności. Je-
żeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych 
wyjaśnień, czynności dowodowych dokonuje się jedynie  
w niezbędnym do tego zakresie. W każdym jednak wy-
padku, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia śla-
dów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, znie-
kształceniem lub zniszczeniem, należy przeprowadzić  
w niezbędnym zakresie czynności procesowe, a zwłasz-
cza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem bie-
głego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 
74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, a także 
przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie 
wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organi-
zmu. Prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, występu-
je do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wy-
roku skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżo-
nym kar lub innych środków przewidzianych za zarzu-
cany mu występek, uwzględniających również prawnie 
chronione interesy pokrzywdzonego. Uzgodnienie może 
obejmować także wydanie określonego rozstrzygnięcia 
w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

DZIAŁ VII.  POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE
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§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnio-
skiem, o którym mowa w § 1, a w świetle zebranych do-
wodów wyjaśnienia podejrzanego nie budzą wątpliwości, 
dalszych czynności dowodowych w postępowaniu przy-
gotowawczym można nie przeprowadzać; przeprowadza 
się jednak czynności, co do których zachodzi niebezpie-
czeństwo, że nie będzie można ich przeprowadzić na roz-
prawie.

§ 2. Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia 
wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku skazujące-
go i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub 
innych środków przewidzianych za zarzucany mu wy-
stępek, uwzględniających też prawnie chronione inte-
resy pokrzywdzonego, jeżeli okoliczności popełnienia 
przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą wątpliwo-
ści, a oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżo-
nego nie są sprzeczne z dokonanymi ustaleniami. Do 
wniosku stosuje się odpowiednio § 1 zdanie piąte i § 3 
zdanie drugie. Do aktu oskarżenia nie stosuje się prze-
pisów art. 333 § 1 i 2.

§ 3. Uzasadnienie wniosku, o którym mowa w § 1, można 
ograniczyć do wskazania dowodów świadczących o tym, 
że okoliczności popełnienia czynu nie budzą wątpliwości, 
i wskazujących, że cele postępowania zostaną osiągnięte. 
Przepisów art. 333 § 1 i 2 nie stosuje się.

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien zawie-
rać dane wskazane w art. 332 § 1 pkt 1–5. Uzasadnienie 
wniosku ogranicza się do wskazania dowodów świad-
czących o tym, że okoliczności popełnienia czynu i wina 
oskarżonego nie budzą wątpliwości oraz że cele postę-
powania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia roz-
prawy. Z wnioskiem przekazuje się do sądu materiały 
postępowania przygotowawczego. Stronom, obrońcom  
i pełnomocnikom przysługuje prawo do przejrzenia 
akt sprawy, o czym należy ich pouczyć.

Brak. § 4. W wypadku gdy sąd, nie uwzględniając wniosku, 
o którym mowa w § 1, zwrócił sprawę prokuratorowi, 
ponowne wystąpienie z takim wnioskiem jest możliwe, 
jeżeli zwrot nastąpił z przyczyn wskazanych w art. 343  
§ 1, 2 lub 3. Zwrot sprawy nie stoi też na przeszkodzie wy-
stąpieniu następnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2.

Art. 336 § 1. Jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warun-
kowe umorzenie postępowania, prokurator może zamiast 
aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu wniosek 
o takie umorzenie.

§ 1. Jeżeli spełnione są przesłanki uzasadniające warun-
kowe umorzenie postępowania, prokurator może zamiast 
aktu oskarżenia sporządzić i skierować do sądu wniosek 
o takie umorzenie.

§ 2. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 332 
§ 1 pkt 1, 2, 4 i 5. Uzasadnienie wniosku można ograniczyć 
do wskazania dowodów świadczących o tym, że wina oskar-
żonego nie budzi wątpliwości, a nadto okoliczności przema-
wiających za warunkowym umorzeniem.

§ 2. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy art. 332  
§ 1 pkt 1, 2 i 4–6. Uzasadnienie wniosku można ograniczyć 
do wskazania dowodów świadczących o tym, że wina 
oskarżonego nie budzi wątpliwości, a nadto okoliczności 
przemawiających za warunkowym umorzeniem.

§ 3. Prokurator może wskazać proponowany okres próby, 
obowiązki, które należy nałożyć na oskarżonego i, sto-
sownie do okoliczności, wnioski co do dozoru.

§ 3. Prokurator może wskazać proponowany okres próby, 
obowiązki, które należy nałożyć na oskarżonego i, sto-
sownie do okoliczności, wnioski co do dozoru.

§ 4. Do wniosku dołącza się, do wiadomości sądu, listę 
ujawnionych osób pokrzywdzonych z podaniem ich adre-
sów. Przepis art. 334 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Do wniosku dołącza się, do wiadomości sądu, listę 
ujawnionych osób pokrzywdzonych z podaniem ich adre-
sów. Przepis art. 334 stosuje się odpowiednio.

§ 5. Do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania 
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące aktu oskarże-
nia zawarte w rozdziale 40.

§ 5. Do wniosku o warunkowe umorzenie postępowania 
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące aktu oskarże-
nia zawarte w rozdziale 40.

Dział VIII. 
Postępowanie przed sądem pierwszej instancji 

 
Rozdział 40.  

Wstępna kontrola oskarżenia

Art. 337 § 1. Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom for-
malnym wymienionym w art. 119, 332, 333 lub 335,  
a także gdy nie zostały spełnione warunki wymienione 
w art. 334, prezes sądu zwraca go oskarżycielowi w celu 
usunięcia braków w terminie 7 dni.

§ 1.  Jeżeli akt oskarżenia nie odpowiada warunkom formal-
nym wymienionym w art. 119, art. 332, art. 333 lub art. 335, 
a także gdy nie zostały spełnione warunki wymienione w art. 
334, prezes sądu zwraca go oskarżycielowi w celu usunięcia 
braków w terminie 7 dni od jego doręczenia.

Brak. § 1a.  Jeżeli nie dokonano czynności, o których mowa 
w art. 321, prezes sądu zwraca akt oskarżenia oskar-
życielowi publicznemu wraz z aktami sprawy, wskazu-
jąc termin do ich wykonania.
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§ 2. Na zarządzenie, o którym mowa w § 1, oskarżycie-
lowi przysługuje zażalenie do sądu właściwego do rozpo-
znania sprawy.

§ 2. Na zarządzenie, o którym mowa w § 1 i 1a, oskar-
życielowi przysługuje zażalenie do sądu właściwego do 
rozpoznania sprawy.

§ 3. Oskarżyciel publiczny, który nie wnosi zażalenia, jest 
obowiązany wnieść w terminie wskazanym w § 1 popra-
wiony lub uzupełniony akt oskarżenia.

§ 3. Oskarżyciel publiczny, który nie wnosi zażalenia, jest 
obowiązany wnieść w terminie wskazanym w § 1 popra-
wiony lub uzupełniony akt oskarżenia.

Brak. § 4. Oskarżyciel publiczny, który nie wnosi zażalenia, 
jest obowiązany wnieść w terminie wskazanym w § 1a 
akt oskarżenia uzupełniony o wzmiankę o wykonaniu 
czynności, o których mowa w art. 321, lub wystąpić  
o przedłużenie terminu do ich wykonania.

Art. 338 § 1. Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formal-
nym, prezes sądu zarządza doręczenie jego odpisu oskar-
żonemu, wzywając go do składania wniosków dowodo-
wych w terminie 7 dni od doręczenia mu aktu oskarżenia. 
Jeżeli akt oskarżenia zawiera wniosek, o którym mowa 
w art. 335 § 1, jego odpis doręcza się ujawnionemu po-
krzywdzonemu.

§ 1. Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formal-
nym, prezes sądu lub referendarz sądowy niezwłocznie 
zarządza doręczenie jego odpisu oskarżonemu, wzywając 
do składania wniosków dowodowych w terminie 7 dni od 
doręczenia mu aktu oskarżenia, a także pouczając o prawie 
do złożenia wniosku o zobowiązanie prokuratora do uzu-
pełnienia materiałów postępowania przygotowawczego 
dołączonych do aktu oskarżenia o określone dokumenty 
zawarte w aktach tego postępowania, gdy ma to znacze-
nie dla interesu oskarżonego.

Brak. § 1a. Oskarżonego poucza się również o treści prze-
pisów art. 80a, art. 291 § 3, art. 338a, art. 341 § 1,  
art. 349 § 8, art. 374, art. 376, art. 377 i art. 422 oraz 
o tym, że w zależności od wyniku procesu oskarżony 
może być obciążony kosztami wyznaczenia obrońcy  
z urzędu.

Brak. § 1b.  Jeżeli złożono wniosek, o którym mowa w art. 335 
§ 1, albo akt oskarżenia zawiera wniosek, o którym mowa 
w art. 335 § 2, jego odpis doręcza się ujawnionemu po-
krzywdzonemu.

§ 2. Oskarżony ma prawo wniesienia, w terminie 7 dni od 
doręczenia mu aktu oskarżenia, pisemnej odpowiedzi na 
akt oskarżenia, o czym należy go pouczyć.

§ 2. Oskarżony ma prawo wniesienia, w terminie 7 dni od 
doręczenia mu aktu oskarżenia, pisemnej odpowiedzi na 
akt oskarżenia, o czym należy go pouczyć.

§ 3. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia infor-
macji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, oskar-
żonemu doręcza się odpis aktu oskarżenia bez uzasadnienia. 
Uzasadnienie aktu oskarżenia udostępnia się jednak z zacho-
waniem rygorów określonych przez prezesa sądu lub sąd.

§ 3. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo ujawnienia informa-
cji niejawnych o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne”, oskarżo-
nemu doręcza się odpis aktu oskarżenia bez uzasadnienia. 
Uzasadnienie aktu oskarżenia udostępnia się jednak z zacho-
waniem rygorów określonych przez prezesa sądu lub sąd.

Art. 338a Brak. Oskarżony może przed doręczeniem mu zawiadomie-
nia o terminie rozprawy złożyć wniosek o wydanie wy-
roku skazującego i wymierzenie mu określonej kary 
lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub środka 
kompensacyjnego bez przeprowadzenia postępowania 
dowodowego. Wniosek może również dotyczyć wyda-
nia określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie ponie-
sienia kosztów procesu.

Art. 339 § 1. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie, jeżeli:
1) prokurator złożył wniosek o orzeczenie środków za-

bezpieczających,
2) zachodzi potrzeba rozważenia kwestii warunkowego 

umorzenia postępowania,
3) akt oskarżenia zawiera wniosek, o którym mowa  

w art. 335.

§ 1. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie, jeżeli:
1) prokurator złożył wniosek o orzeczenie środków za-

bezpieczających,
2) zachodzi potrzeba rozważenia kwestii warunkowego 

umorzenia postępowania,
3) akt oskarżenia zawiera wniosek, o którym mowa w art. 335,
3a) prokurator złożył wniosek, o którym mowa  

w art. 335 § 1,
4) oskarżony, któremu zarzucono występek, przed do-

ręczeniem mu zawiadomienia o wyznaczeniu roz-
prawy złożył wniosek, o którym mowa w art. 338a,

5) zachodzi potrzeba rozważenia kwestii umorzenia 
postępowania wskutek złożenia wniosku, o którym 
mowa w art. 59a Kodeksu karnego.

DZIAŁ VIII.  POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI
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§ 2. Uchylony. § 2. Uchylony.

§ 3. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie także wte-
dy, gdy zachodzi potrzeba innego rozstrzygnięcia prze-
kraczającego jego uprawnienia, a zwłaszcza:
1) umorzenia postępowania na podstawie art. 17 § 1  

pkt 2–11,
2) umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku 

faktycznych podstaw oskarżenia,
3) wydania postanowienia o niewłaściwości sądu lub o 

zmianie wskazanego w akcie oskarżenia trybu postę-
powania,

4) zwrotu sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istot-
nych braków postępowania przygotowawczego,

5) wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania,
6) wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego 

aresztowania lub innego środka przymusu,
7) wydania wyroku nakazowego.

§ 3. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie także wte-
dy, gdy zachodzi potrzeba innego rozstrzygnięcia prze-
kraczającego jego uprawnienia, a zwłaszcza:
1) umorzenia postępowania na podstawie art. 17 § 1  

pkt 2–11,
2) umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku 

faktycznych podstaw oskarżenia,
3) wydania postanowienia o niewłaściwości sądu lub  

o zmianie wskazanego w akcie oskarżenia trybu po-
stępowania,

4) (uchylony),
5) wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania,
6) wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego 

aresztowania lub innego środka przymusu,
7) wydania wyroku nakazowego.

§ 4. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie ponadto, 
gdy zachodzi potrzeba rozważenia możliwości przekaza-
nia jej do postępowania mediacyjnego; przepis art. 23a 
stosuje się odpowiednio.

§ 4. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie ponadto, 
gdy zachodzi potrzeba rozważenia możliwości przekaza-
nia jej do postępowania mediacyjnego; przepis art. 23a 
stosuje się odpowiednio.

Brak. § 4a. Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom for-
malnym, czynności, o których mowa w § 1, 3 i 4, prezes 
sądu dokonuje w terminie 30 dni od wniesienia aktu 
oskarżenia.

§ 5. Strony, obrońcy i pełnomocnicy mogą wziąć udział 
w posiedzeniach wymienionych w § 1 oraz w § 3 pkt 1, 
2 i 6, z tym że udział prokuratora i obrońcy w posiedze-
niu w przedmiocie orzeczenia środka zabezpieczającego 
określonego w art. 94 albo 95 Kodeksu karnego jest obo-
wiązkowy.

§ 5. Strony, obrońcy i pełnomocnicy mogą wziąć udział 
w posiedzeniach wymienionych w § 1 oraz w § 3 pkt 1, 
2 i 6, z tym że udział prokuratora i obrońcy w posiedze-
niu w przedmiocie orzeczenia środka zabezpieczającego 
określonego w art. 93a § 1 pkt 4 Kodeksu karnego jest 
obowiązkowy. Pokrzywdzony ma prawo wziąć udział 
w posiedzeniach wymienionych w § 3 pkt 1 i 2. Zawia-
damiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się 
go o możliwości zakończenia postępowania bez prze-
prowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia 
oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1.

Art. 340 § 1. W kwestii umorzenia postępowania stosuje się odpo-
wiednio art. 322 oraz art. 323 § 1 i 2.

§ 1. W kwestii umorzenia postępowania stosuje się odpo-
wiednio art. 322 oraz art. 323 § 1 i 2.

§ 2. W razie istnienia podstaw określonych w art. 99 § 1 
Kodeksu karnego lub w art. 43 § 1 pkt 1 Kodeksu karne-
go skarbowego sąd, umarzając postępowanie lub rozpo-
znając wniosek prokuratora wymieniony w art. 323 § 3, 
orzeka przepadek.

§ 2. W razie istnienia podstaw określonych w art. 45a lub 
art. 99 § 1 Kodeksu karnego albo w art. 43 § 1, 2 lub  
w art. 47 § 4 Kodeksu karnego skarbowego sąd, umarza-
jąc postępowanie lub rozpoznając wniosek prokuratora 
wymieniony w art. 323 § 3, orzeka przepadek.

§ 3. Osoba roszcząca sobie prawo do korzyści lub przed-
miotów, których przepadek orzeczono tytułem środka za-
bezpieczającego, może dochodzić swych roszczeń tylko 
w postępowaniu cywilnym.

§ 3. Osoba roszcząca sobie prawo do korzyści lub przed-
miotów, których przepadek orzeczono na podstawie  
art. 44–45a Kodeksu karnego lub art. 43 § 1 i 2 oraz 
art. 47 § 4 Kodeksu karnego skarbowego, może docho-
dzić swych roszczeń tylko w postępowaniu cywilnym.

Art. 341 § 1. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo 
wziąć udział w posiedzeniu. Udział ich jest obowiązko-
wy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.

§ 1. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo 
wziąć udział w posiedzeniu w przedmiocie warunkowe-
go umorzenia postępowania. Udział ich jest obowiązko-
wy, jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.

§ 2. Jeżeli oskarżony sprzeciwia się warunkowemu umo-
rzeniu, jak również wtedy, gdy sąd uznaje, że warunkowe 
umorzenie byłoby nieuzasadnione, kieruje sprawę na roz-
prawę. Wniosek prokuratora o warunkowe umorzenie po-
stępowania zastępuje akt oskarżenia. W terminie 7 dni pro-
kurator dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1–2.

§ 2. Jeżeli oskarżony sprzeciwia się warunkowemu umo-
rzeniu, jak również wtedy, gdy sąd uznaje, że warunkowe 
umorzenie byłoby nieuzasadnione, kieruje sprawę na roz-
prawę. Wniosek prokuratora o warunkowe umorzenie po-
stępowania zastępuje akt oskarżenia. W terminie 7 dni pro-
kurator dokonuje czynności określonych w art. 333 § 1–2.
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§ 3. Jeżeli sąd uzna za celowe ze względu na możli-
wość porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym  
w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, 
może odroczyć posiedzenie, wyznaczając stronom odpo-
wiedni termin. Na wniosek oskarżonego i pokrzywdzo-
nego, uzasadniony potrzebą dokonania uzgodnień, sąd 
zarządza stosowną przerwę lub odracza posiedzenie.

§ 3. Jeżeli sąd uzna za celowe ze względu na możli-
wość porozumienia się oskarżonego z pokrzywdzonym  
w kwestii naprawienia szkody lub zadośćuczynienia, 
może odroczyć posiedzenie, wyznaczając stronom odpo-
wiedni termin. Na wniosek oskarżonego i pokrzywdzo-
nego, uzasadniony potrzebą dokonania uzgodnień, sąd 
zarządza stosowną przerwę lub odracza posiedzenie.

§ 4. Sąd orzekając o warunkowym umorzeniu bierze pod 
uwagę wyniki porozumienia się oskarżonego z pokrzyw-
dzonym w kwestii wskazanej w § 3.

§ 4. Sąd orzekając o warunkowym umorzeniu bierze pod 
uwagę wyniki porozumienia się oskarżonego z pokrzyw-
dzonym w kwestii wskazanej w § 3.

§ 5. W przedmiocie warunkowego umorzenia postępowa-
nia sąd orzeka na posiedzeniu wyrokiem.

§ 5. W przedmiocie warunkowego umorzenia postępowa-
nia sąd orzeka na posiedzeniu wyrokiem.

Art. 343 § 1. Uwzględniając wniosek, o którym mowa w art. 335, 
sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, 
warunkowo zawiesić jej wykonanie albo orzec wyłącznie 
środek karny wymieniony w art. 39 pkt 1–3, 5–8 Kodeksu 
karnego.

§ 1.  Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, 
sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku, o którym 
mowa w art. 335, od naprawienia szkody w całości albo 
w części lub od zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. 
Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 2. W wypadku określonym w § 1:
1) nadzwyczajne złagodzenie kary może nastąpić rów-

nież w innych wypadkach niż przewidziane w art. 60  
§ 1–4 Kodeksu karnego,

2) warunkowe zawieszenie wykonania kary stosuje się 
do kary pozbawienia wolności w wymiarze do lat 5,  
a okres próby nie może przekroczyć 10 lat,

3) ograniczenie skazania do orzeczenia środka karnego 
może nastąpić, jeżeli przypisany oskarżonemu wystę-
pek jest zagrożony karą nieprzekraczającą 5 lat pozba-
wienia wolności.

§ 2. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko wów-
czas, jeżeli nie sprzeciwi się temu pokrzywdzony, nale-
życie powiadomiony o terminie posiedzenia.

§ 3. Jeżeli nie ma zastosowania art. 46 Kodeksu karnego, 
sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od naprawie-
nia szkody w całości albo w części lub od zadośćuczynie-
nia za doznaną krzywdę. Przepis art. 341 § 3 stosuje się 
odpowiednio.

§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku od 
dokonania w nim przez prokuratora wskazanej przez 
siebie zmiany, zaakceptowanej przez oskarżonego.

§ 4. Postępowania dowodowego nie prowadzi się. Przepis 
art. 394 stosuje się jednak odpowiednio.

§ 4. Postępowania dowodowego nie prowadzi się.

§ 5. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo 
wziąć udział w posiedzeniu. Pokrzywdzony może najpóź-
niej na tym posiedzeniu złożyć oświadczenie, o którym 
mowa w art. 54 § 1. Udział prokuratora, oskarżonego lub 
pokrzywdzonego w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli 
prezes sądu lub sąd tak zarządzi.

§ 5. Prokurator, oskarżony i pokrzywdzony mają prawo 
wziąć udział w posiedzeniu. Zawiadamiając pokrzyw-
dzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości za-
kończenia postępowania bez przeprowadzenia rozpra-
wy oraz wcześniejszego złożenia oświadczenia, o któ-
rym mowa w art. 54 § 1. Udział podmiotów wskazanych 
w zdaniu pierwszym w posiedzeniu jest obowiązkowy, 
jeżeli prezes sądu lub sąd tak zarządzi.

§ 6. Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego 
wyrokiem.

§ 6. Sąd, uwzględniając wniosek, skazuje oskarżonego 
wyrokiem.

§ 7. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do 
uwzględnienia wniosku, sprawa podlega rozpoznaniu na 
zasadach ogólnych.

§ 7. Jeżeli sąd uzna, że nie zachodzą podstawy do uwzględ-
nienia wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1, zwra-
ca sprawę prokuratorowi. W razie nieuwzględnienia 
wniosku wskazanego w art. 335 § 2 sprawa podlega 
rozpoznaniu na zasadach ogólnych, a prokurator, w ter-
minie 7 dni od dnia posiedzenia, dokonuje czynności 
określonych w art. 333 § 1 i 2.

Art. 343a Brak. § 1. W wypadku złożenia przez oskarżonego, które-
mu zarzucono występek, wniosku, o którym mowa 
w art. 338a, o terminie posiedzenia zawiadamia 
się strony i pokrzywdzonego, przesyłając im odpis 
wniosku.
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§ 2. Sąd uwzględnia wniosek, jeżeli okoliczności popeł-
nienia przestępstwa nie budzą wątpliwości, a postawa 
oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną 
osiągnięte. Uwzględnienie wniosku jest możliwe tylko 
wówczas, gdy nie sprzeciwi się temu prokurator. Prze-
pis art. 343 stosuje się odpowiednio.
§ 3. W razie złożenia kolejnego wniosku podlega on 
rozpoznaniu na rozprawie.

Art. 345 § 1. Sąd przekazuje sprawę prokuratorowi w celu uzupeł-
nienia śledztwa lub dochodzenia, jeżeli akta sprawy wska-
zują na istotne braki tego postępowania, zwłaszcza na po-
trzebę poszukiwania dowodów, zaś dokonanie niezbędnych 
czynności przez sąd powodowałoby znaczne trudności.

Uchylony.

§ 2. Przekazując sprawę prokuratorowi sąd wskazuje kie-
runek uzupełnienia, a w razie potrzeby także odpowiednie 
czynności, jakie należy przedsięwziąć.
§ 3. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, służy stro-
nom zażalenie.

Art. 346 Po uzupełnieniu śledztwa lub dochodzenia oskarżyciel pu-
bliczny składa nowy akt oskarżenia albo podtrzymuje po-
przedni, albo zwraca sądowi akta sprawy z wnioskiem o wa-
runkowe umorzenie postępowania lub postępowanie umarza.

Uchylony.

Rozdział 41.  
Przygotowanie do rozprawy głównej

Art. 349 Prezes sądu może wnieść sprawę na posiedzenie, jeżeli 
ze względu na zawiłość sprawy lub z innych ważnych 
powodów uzna, że może to przyczynić się do usprawnie-
nia postępowania, a zwłaszcza należytego przygotowania  
i organizacji rozprawy głównej.

§ 1. Jeżeli przewidywany zakres postępowania dowo-
dowego uzasadnia przypuszczenie, że w sprawie nie-
zbędne będzie wyznaczenie co najmniej 5 terminów 
rozprawy, prezes sądu niezwłocznie wyznacza sędzie-
go albo członków składu orzekającego oraz kieruje 
sprawę na posiedzenie.

Brak. § 2. Czynności, o których mowa w § 1, prezes sądu może 
dokonać także wówczas, jeżeli ze względu na zawiłość 
sprawy lub z innych ważnych powodów uzna, że może to 
przyczynić się do usprawnienia postępowania, a zwłaszcza 
należytego planowania i organizacji rozprawy głównej.

Brak. § 3. Posiedzenie powinno się odbyć w ciągu 30 dni od 
daty jego wyznaczenia.

Brak. § 4. Oskarżyciel publiczny, obrońcy i pełnomocni-
cy mają prawo wziąć udział w posiedzeniu. Prezes 
sądu może uznać ich udział w posiedzeniu za obo-
wiązkowy. Prezes sądu może także zawiadomić  
o posiedzeniu pozostałe strony, jeżeli uzna, że przyczy-
ni się to do usprawnienia postępowania.

Brak. § 5. Wyznaczając posiedzenie, prezes sądu wzywa 
oskarżyciela publicznego, pełnomocników i obrońców 
do przedstawienia pisemnego stanowiska dotyczącego 
planowania przebiegu rozprawy głównej oraz jej or-
ganizacji, w tym dowodów, które powinny być prze-
prowadzone jako pierwsze na tych rozprawach, w ter-
minie 7 dni od doręczenia wezwania.

Brak. § 6. Stanowisko w przedmiocie planowania i organi-
zacji rozprawy głównej obejmuje wnioski dowodo-
we oraz informacje i oświadczenia, w szczególności  
o proponowanych terminach rozpraw i ich przedmiocie, 
terminach usprawiedliwionej nieobecności uczestników 
procesu, a także oświadczenia wskazujące na potrzebę 
wezwania na rozprawę główną biegłych, kuratora są-
dowego, sprawdzenia danych o karalności oskarżonego 
oraz inne oświadczenia dotyczące okoliczności istotnych 
dla sprawnego przeprowadzenia dalszego postępowania.
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Brak. § 7. Na posiedzeniu przewodniczący składu orzeka-

jącego, biorąc pod uwagę stanowiska w przedmiocie 
planowania i organizacji rozprawy głównej przedsta-
wione przez strony, pełnomocników i obrońców, roz-
strzyga w przedmiocie wniosków dowodowych i ko-
lejności ich przeprowadzenia, przebiegu i organizacji 
rozprawy głównej oraz wyznacza jej terminy, a także 
podejmuje inne niezbędne rozstrzygnięcia. Przepisy 
art. 350 § 2–4 stosuje się odpowiednio.

Brak. § 8. Ogłoszenie zarządzenia o wyznaczeniu terminów 
rozprawy ma skutek równoznaczny z wezwaniem 
obecnych uczestników postępowania do udziału w roz-
prawie albo zawiadomieniem o jej terminach.

Art. 350 § 1. Prezes sądu wydaje pisemne zarządzenie o wyzna-
czeniu rozprawy głównej, w którym wskazuje:
1) sędziego albo członków składu orzekającego,
2) dzień, godzinę i salę rozprawy,
3) strony i inne osoby, które należy wezwać na rozprawę 

lub zawiadomić o jej terminie,
4) inne czynności konieczne do przygotowania rozprawy.

§ 1. W sprawach, w których nie wyznaczono posiedze-
nia, o którym mowa w art. 349, prezes sądu wydaje 
pisemne zarządzenie wskazujące sędziego albo człon-
ków składu orzekającego.

§ 2. Co do oskarżonego pozbawionego wolności należy 
w każdym wypadku wydać zarządzenie doprowadzenia 
go na rozprawę.

§ 2. Przewodniczący składu orzekającego wydaje pi-
semne zarządzenie o wyznaczeniu rozprawy głównej,  
w którym wskazuje:
1) dzień, godzinę i salę rozpraw,
2) strony i inne osoby, które należy wezwać na rozprawę 

lub zawiadomić o jej terminie,
3) inne czynności konieczne do przygotowania rozprawy.

Brak. § 3. Co do oskarżonego pozbawionego wolności nale-
ży wydać zarządzenie o doprowadzeniu go na rozprawę  
w celu udziału w czynnościach, o których mowa  
w art. 374 § 1a, a także jeśli złożył on wniosek, o którym 
mowa w art. 353 § 3, albo gdy jego obecność na rozpra-
wie została uznana za obowiązkową.

Brak. § 4. O terminie i miejscu rozprawy głównej zawiada-
mia się pokrzywdzonego.

Art. 352 Prezes sądu po rozważeniu wniosków stron i podmiotu,  
o którym mowa w art. 416 lub z urzędu dopuszcza do-
wody i zarządza ich sprowadzenie na rozprawę. Przepis  
art. 368 stosuje się odpowiednio.

Przewodniczący składu orzekającego po rozważeniu 
wniosków stron dopuszcza dowody i zarządza ich spro-
wadzenie na rozprawę. Przepis art. 368 stosuje się odpo-
wiednio.

Art. 353 § 1. Pomiędzy doręczeniem zawiadomienia a terminem 
rozprawy głównej powinno upłynąć co najmniej 7 dni.

§ 1. Pomiędzy doręczeniem zawiadomienia a terminem 
rozprawy głównej powinno upłynąć co najmniej 7 dni.

§ 2. W razie niezachowania tego terminu w stosunku do 
oskarżonego lub jego obrońcy rozprawa na ich wniosek, 
zgłoszony przed rozpoczęciem przewodu sądowego, ule-
ga odroczeniu.

§ 2. W razie niezachowania tego terminu w stosunku do 
oskarżonego lub jego obrońcy rozprawa na ich wniosek, 
zgłoszony przed rozpoczęciem przewodu sądowego, ule-
ga odroczeniu.

Brak. § 3. Doręczając oskarżonemu pozbawionemu wolno-
ści, którego obecność na rozprawie nie jest obowiąz-
kowa, zawiadomienie o terminie rozprawy, należy po-
uczyć go o prawie do złożenia wniosku o doprowadze-
nie go na rozprawę.

Brak. § 4. Doręczając oskarżonemu wezwanie na rozprawę 
albo zawiadomienie o jej terminie, poucza się go o treści 
przepisów art. 374, art. 376, art. 377, art. 422, art. 427 
§ 4 i art. 447 § 5.

Brak. § 5. Wniosek, o którym mowa w § 3, jak również wnio-
sek o wyznaczenie obrońcy z urzędu na podstawie  
art. 80a § 1 powinien być złożony w terminie 7 dni od 
daty doręczenia wezwania lub zawiadomienia. Wnioski 
złożone po terminie podlegają rozpoznaniu, jeżeli nie 
powoduje to konieczności odroczenia rozprawy.
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Art. 354 W wypadku wniosku prokuratora o umorzenie postępowa-

nia z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie 
środków zabezpieczających stosuje się odpowiednio prze-
pisy niniejszego rozdziału z następującymi zmianami:
1) nie stosuje się przepisów o oskarżycielu posiłkowym, 

a powództwo cywilne jest niedopuszczalne,
2) wniosek kieruje się na rozprawę, chyba że w świetle 

materiałów postępowania przygotowawczego popeł-
nienie czynu zabronionego przez podejrzanego i jego 
niepoczytalność w chwili czynu nie budzą wątpliwości,  
a prezes sądu uzna za celowe rozpoznanie sprawy na 
posiedzeniu z udziałem prokuratora, obrońcy i podej-
rzanego; podejrzany nie bierze udziału w posiedzeniu, 
jeżeli z opinii biegłych wynika, że byłoby to niewska-
zane, chyba że sąd uzna jego udział za konieczny; po-
krzywdzony ma prawo wziąć udział w posiedzeniu,

3) w razie umorzenia postępowania stosuje się art. 322 
§ 2 i 3.

W wypadku wniosku prokuratora o umorzenie postępowa-
nia z powodu niepoczytalności sprawcy i o zastosowanie 
środków zabezpieczających stosuje się odpowiednio prze-
pisy niniejszego rozdziału z następującymi zmianami:
1) nie stosuje się przepisów o oskarżycielu posiłkowym,
2) wniosek kieruje się na rozprawę, chyba że w świetle 

materiałów postępowania przygotowawczego popeł-
nienie czynu zabronionego przez podejrzanego i jego 
niepoczytalność w chwili czynu nie budzą wątpliwo-
ści, a prezes sądu uzna za celowe rozpoznanie spra-
wy na posiedzeniu z udziałem prokuratora, obrońcy 
i podejrzanego; podejrzany nie bierze udziału w po-
siedzeniu, jeżeli z opinii biegłych wynika, że było-
by to niewskazane, chyba że sąd uzna jego udział za 
konieczny; pokrzywdzony ma prawo wziąć udział  
w posiedzeniu,

3) w razie umorzenia postępowania stosuje się art. 322 
§ 2 i 3.

Art. 354a Brak. § 1. Przed orzeczeniem środka zabezpieczającego,  
o którym mowa w art. 93a § 1 Kodeksu karnego, albo 
nakazu lub zakazów, o których mowa w art. 39 pkt 2–3 
Kodeksu karnego, orzeczonych tytułem środka zabez-
pieczającego, sąd wysłuchuje:
1) psychologa,
2) w sprawach osób niepoczytalnych, o ograniczonej po-

czytalności lub z zaburzeniami osobowości albo gdy sąd 
uzna to za wskazane – ponadto lekarzy psychiatrów,

3) w sprawach osób z zaburzeniami preferencji sek-
sualnych – biegłych wskazanych w pkt 1 i 2 oraz 
lekarza seksuologa lub psychologa seksuologa.

W sprawach osób uzależnionych można również wy-
słuchać biegłego w przedmiocie uzależnienia.
§ 2. Jeżeli sprawca, wobec którego istnieją podstawy 
do orzeczenia terapii lub terapii uzależnień, wyraża 
zgodę na taką terapię lub terapię uzależnień, przepi-
su § 1 nie stosuje się; sąd może jednak, jeżeli uzna to 
za wskazane, wysłuchać jednego lub więcej biegłych 
wskazanych w tym przepisie.

Rozdział 43.  
Przepisy ogólne o rozprawie głównej

Art. 366 § 1. Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej 
prawidłowym przebiegiem, bacząc, aby zostały wyja-
śnione wszystkie istotne okoliczności sprawy, a w mia-
rę możności także okoliczności sprzyjające popełnieniu 
przestępstwa.

§ 1. Przewodniczący kieruje rozprawą i czuwa nad jej 
prawidłowym przebiegiem.

§ 2. Przewodniczący powinien dążyć do tego, aby roz-
strzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie 
głównej.

§ 2. Przewodniczący powinien dążyć do tego, aby roz-
strzygnięcie sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie 
głównej.

Art. 367a Brak. § 1. Oskarżony, jego obrońca, oskarżyciel posiłkowy, 
oskarżyciel prywatny lub ich pełnomocnicy mogą wy-
stąpić z wnioskiem do sądu o zarządzenie przez sąd 
dostarczenia przez odpowiedni organ dokumentów, 
których strona sama nie może uzyskać, albo o zwol-
nienie lub o wystąpienie o zwolnienie określonej osoby 
od zachowania tajemnicy dla potrzeb złożenia wnio-
sku dowodowego. Przepis art. 170 § 1 stosuje się od-
powiednio.

§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, w tym również 
złożony przed rozprawą, sąd może rozpoznać na po-
siedzeniu.
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Art. 370 § 1.  Po swobodnym wypowiedzeniu się osoby przesłu-
chiwanej na wezwanie przewodniczącego, stosownie do 
art. 171 § 1, mogą zadawać jej pytania w następującym 
porządku: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, 
pełnomocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciel pry-
watny, pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, powód cy-
wilny, pełnomocnik powoda cywilnego, biegły, podmiot, 
o którym mowa w art. 416, obrońca, oskarżony, członko-
wie składu orzekającego.

§ 1. Na wezwanie przewodniczącego, po swobodnym 
wypowiedzeniu się osoby przesłuchiwanej, stosownie do 
art. 171 § 1, zadają jej pytania w następującym porząd-
ku: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel posiłkowy, pełno-
mocnik oskarżyciela posiłkowego, oskarżyciel prywatny, 
pełnomocnik oskarżyciela prywatnego, biegły, obrońca, 
oskarżony, członkowie składu orzekającego.

§ 2. Strona, na której wniosek świadek został dopuszczo-
ny, zadaje pytania przed pozostałymi stronami.

§ 2. Strona przeprowadzająca dowód zadaje jako 
pierwsza pytania osobie przesłuchiwanej.

§ 3. W razie potrzeby członkowie składu orzekającego 
mogą zadawać dodatkowe pytania poza kolejnością.

§ 3. W przypadku dowodu przeprowadzanego przez 
sąd pytania osobie przesłuchiwanej jako pierwsi zada-
ją członkowie składu orzekającego.

§ 4.  Przewodniczący uchyla pytania, o których mowa  
w art. 171 § 6, lub gdy z innych powodów uznaje je za 
niestosowne.

§ 4. Przewodniczący uchyla pytania, o których mowa  
w art. 171 § 6, lub gdy z innych powodów uznaje je za 
niestosowne.

Art. 374 § 1. Obecność oskarżonego na rozprawie głównej jest 
obowiązkowa, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

§ 1. Oskarżony ma prawo brać udział w rozprawie. 
Przewodniczący lub sąd mogą uznać jego obecność za 
obowiązkową.

Brak. § 1a. W sprawach o zbrodnie obecność oskarżone-
go podczas czynności, o których mowa w art. 385  
i art. 386 jest obowiązkowa.

§ 2. Przewodniczący może wydać zarządzenie w celu 
uniemożliwienia oskarżonemu wydalenia się z sądu przed 
zakończeniem rozprawy.

§ 2. Przewodniczący może wydać zarządzenie w celu 
uniemożliwienia oskarżonemu wydalenia się z sądu przed 
zakończeniem rozprawy.

Art. 376 § 1. Jeżeli oskarżony, który złożył już wyjaśnienia, opu-
ścił salę rozprawy bez zezwolenia przewodniczącego, 
sąd może prowadzić rozprawę w dalszym ciągu pomimo 
nieobecności oskarżonego, a wyroku wydanego w tym 
wypadku nie uważa się za zaoczny. Sąd zarządza zatrzy-
manie i przymusowe doprowadzenie oskarżonego, jeżeli 
uznaje jego obecność za niezbędną. Na postanowienie 
przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu 
tego sądu.

§ 1. Jeżeli oskarżony, którego obecność na rozprawie 
jest obowiązkowa, złożył już wyjaśnienia i opuścił salę 
rozprawy bez zezwolenia przewodniczącego, sąd może 
prowadzić rozprawę w dalszym ciągu pomimo nieobecno-
ści oskarżonego. Sąd zarządza zatrzymanie i przymusowe 
doprowadzenie oskarżonego, jeżeli uznaje jego obecność 
za niezbędną. Na postanowienie w przedmiocie zatrzy-
mania i przymusowego doprowadzenia przysługuje za-
żalenie do innego równorzędnego składu tego sądu.

§ 2. Przepis ten stosuje się odpowiednio, jeżeli oskarżony 
po złożeniu wyjaśnień, zawiadomiony o terminie rozpra-
wy odroczonej lub przerwanej, nie stawił się na tę rozpra-
wę bez usprawiedliwienia.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio, jeżeli oskarżo-
ny, którego obecność na rozprawie jest obowiązkowa, 
zawiadomiony o terminie rozprawy odroczonej lub prze-
rwanej nie stawił się na tę rozprawę bez usprawiedliwienia.

§ 3. Jeżeli na rozprawę odroczoną lub przerwaną nie sta-
wił się współoskarżony, który usprawiedliwił swoje nie-
stawiennictwo, sąd może prowadzić rozprawę w zakresie 
niedotyczącym bezpośrednio nieobecnego oskarżonego, 
jeżeli nie ograniczy to jego prawa do obrony.

§ 3. Jeżeli na rozprawę odroczoną lub przerwaną nie sta-
wił się współoskarżony, którego obecność jest obowiąz-
kowa, sąd może prowadzić rozprawę w zakresie niedoty-
czącym bezpośrednio tego oskarżonego.

Art. 377 § 1. Jeżeli oskarżony wprawił się ze swej winy w stan 
niezdolności do udziału w rozprawie lub w posiedzeniu, 
w którym jego udział jest obowiązkowy, sąd może pro-
wadzić postępowanie pomimo jego nieobecności, nawet 
jeżeli nie złożył jeszcze wyjaśnień.

§ 1. Jeżeli oskarżony wprawił się ze swej winy w stan 
powodujący niezdolność do udziału w rozprawie lub  
w posiedzeniu, w których jego udział jest obowiązkowy, 
sąd może postanowić o prowadzeniu postępowania po-
mimo jego nieobecności, nawet jeżeli nie złożył jeszcze 
wyjaśnień.

§ 2.  Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa 
w § 1, sąd zapoznaje się ze świadectwem lekarza, który 
stwierdził stan takiej niezdolności, lub przesłuchuje go  
w charakterze biegłego. Stan niezdolności oskarżonego 
do udziału w rozprawie można stwierdzić także na pod-
stawie badania niepołączonego z naruszeniem integral-
ności ciała, przeprowadzonego za pomocą stosownego 
urządzenia.

§ 2. Przed wydaniem postanowienia, o którym mowa  
w § 1, sąd zapoznaje się ze świadectwem lekarza, który 
stwierdził stan takiej niezdolności, lub przesłuchuje go 
w charakterze biegłego. Stan powodujący niezdolność 
oskarżonego do udziału w rozprawie można stwierdzić 
także na podstawie badania niepołączonego z narusze-
niem integralności ciała, przeprowadzonego za pomocą 
stosownego urządzenia.
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§ 3.  Jeżeli oskarżony zawiadomiony o terminie rozprawy 
oświadcza, że nie weźmie udziału w rozprawie, uniemoż-
liwia doprowadzenie go na rozprawę albo zawiadomiony 
o niej osobiście nie stawia się na rozprawę bez usprawie-
dliwienia, sąd może prowadzić postępowanie bez jego 
udziału, chyba że uzna obecność oskarżonego za niezbęd-
ną; przepis art. 376 § 1 zdanie drugie stosuje się.

§ 3. Jeżeli oskarżony, którego obecność na rozprawie 
jest obowiązkowa, zawiadomiony o terminie rozprawy 
oświadcza, że nie weźmie udziału w rozprawie, uniemoż-
liwia doprowadzenie go na rozprawę albo zawiadomiony 
o niej osobiście nie stawia się na rozprawę bez uspra-
wiedliwienia, sąd może prowadzić postępowanie bez 
jego udziału; sąd może jednak zarządzić zatrzymanie 
i przymusowe doprowadzenie oskarżonego. Na posta-
nowienie w przedmiocie zatrzymania i przymusowego 
doprowadzenia przysługuje zażalenie do innego rów-
norzędnego składu tego sądu.

§ 4.  Jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień przed 
sądem, można zastosować art. 396 § 2 lub uznać za wy-
starczające odczytanie jego poprzednio złożonych wyja-
śnień.

§ 4. Jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień przed 
sądem, można zastosować art. 396 § 2 lub uznać za wystar-
czające odczytanie jego poprzednio złożonych wyjaśnień. 
Przesłuchania oskarżonego można dokonać z wykorzy-
staniem środków, o których mowa w art. 177 § 1a.

§ 5. Jeżeli rozprawę przerwano lub odroczono wyznacza-
jąc nowy jej termin, sąd powiadamia o tym oskarżonego, 
a jeżeli oskarżony się stawi – przepis art. 375 § 2 stosuje 
się odpowiednio.
§ 6. Wyroku nie uważa się w tym wypadku za zaoczny.

Art. 378 § 1. Jeżeli w sprawie, w której oskarżony musi mieć 
obrońcę i korzysta z obrony z wyboru, obrońca lub oskar-
żony wypowiada stosunek obrończy, prezes sądu lub sąd 
wyznacza obrońcę z urzędu, o ile oskarżony nie powołał 
obrońcy z wyboru. W razie potrzeby rozprawę przerywa 
się lub odracza.

§ 1. Jeżeli w sprawie, w której oskarżony musi mieć obrońcę 
i korzysta z obrony z wyboru, obrońca lub oskarżony wy-
powiada stosunek obrończy, sąd, prezes sądu lub referen-
darz sądowy ustanawia obrońcę z urzędu, o ile oskarżony 
nie powołał obrońcy z wyboru. W razie potrzeby rozprawę 
przerywa się lub odracza.

§ 2. W sprawie, w której oskarżony korzysta z obrońcy  
z urzędu, sąd na uzasadniony wniosek obrońcy lub oskar-
żonego zwalnia obrońcę z jego obowiązków i wyznacza 
oskarżonemu innego obrońcę z urzędu.

§ 2. W sprawie, w której oskarżony korzysta z obrońcy  
z urzędu, sąd na uzasadniony wniosek obrońcy lub oskar-
żonego zwalnia obrońcę z jego obowiązków i wyznacza 
oskarżonemu innego obrońcę z urzędu.

§ 3. W wypadkach określonych w § 1 i 2 sąd podejmuje 
zarazem decyzję, czy dotychczasowy obrońca może bez 
uszczerbku dla prawa oskarżonego do obrony pełnić obo-
wiązki do czasu podjęcia obrony przez nowego obrońcę.

§ 3. W wypadkach określonych w § 1 i 2 sąd podejmuje 
zarazem decyzję, czy dotychczasowy obrońca może bez 
uszczerbku dla prawa oskarżonego do obrony pełnić obo-
wiązki do czasu podjęcia obrony przez nowego obrońcę.

Rozdział 44.  
Rozpoczęcie rozprawy głównej

Art. 381 Rozprawę główną rozpoczyna wywołanie sprawy. Na-
stępnie przewodniczący sprawdza, czy wszyscy wezwa-
ni stawili się oraz czy nie ma przeszkód do rozpoznania 
sprawy.

§ 1. Rozprawę główną rozpoczyna wywołanie sprawy. 
Następnie przewodniczący sprawdza, czy wszyscy we-
zwani stawili się oraz czy nie ma przeszkód do rozpozna-
nia sprawy.

Brak. § 2. Do czasu rozpoczęcia przewodu sądowego strony, 
obrońcy i pełnomocnicy mogą wnosić o zobowiązanie 
prokuratora do uzupełnienia materiałów postępowa-
nia przygotowawczego dołączonych do aktu oskar-
żenia o określone dokumenty zawarte w aktach tego 
postępowania. W przedmiocie tego wniosku sąd roz-
strzyga w miarę możności jeszcze przed otwarciem 
przewodu sądowego.

Art. 383 W razie niestawiennictwa powoda cywilnego do chwili 
rozpoczęcia przewodu sądowego, sąd pozostawia po-
wództwo cywilne bez rozpoznania, chyba że powód zło-
żył wniosek o rozpoznanie pomimo jego nieobecności.

Uchylony.

Art. 384 § 1. Po sprawdzeniu obecności przewodniczący zarządza 
opuszczenie sali rozpraw przez świadków. Biegli pozo-
stają na sali, jeżeli przewodniczący nie zarządzi inaczej.

§ 1. Po sprawdzeniu obecności przewodniczący zarządza 
opuszczenie sali rozpraw przez świadków. Biegli pozo-
stają na sali, jeżeli przewodniczący nie zarządzi inaczej.
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§ 2. Pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w rozprawie, 
jeżeli się stawi, i pozostać na sali, choćby miał składać 
zeznania jako świadek. W tym wypadku sąd przesłuchuje 
go w pierwszej kolejności.

§ 2. Pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w rozprawie, 
jeżeli się stawi, i pozostać na sali, choćby miał składać 
zeznania jako świadek. W tym wypadku sąd przesłuchuje 
go w pierwszej kolejności.

§ 3. Uznając to za celowe sąd może zobowiązać pokrzyw-
dzonego do obecności na rozprawie lub jej części.

§ 3. Uznając to za celowe sąd może zobowiązać pokrzyw-
dzonego do obecności na rozprawie lub jej części.

§ 4. Przepisy § 2 i 3 stosuje się odpowiednio do podmiotu, 
o którym mowa w art. 416.

§ 4. Uchylony.

Rozdział 45.  
Przewód sądowy

Art. 385 § 1. Przewód sądowy rozpoczyna się od odczytania przez 
oskarżyciela aktu oskarżenia.

§ 1. Przewód sądowy rozpoczyna się od zwięzłego przed-
stawienia przez oskarżyciela zarzutów oskarżenia.

§ 2.  Za zgodą obecnych stron, a w wypadku szczególnie 
obszernego uzasadnienia aktu oskarżenia bez ich zgody, 
można poprzestać na przedstawieniu podstaw oskarżenia.

§ 2. Jeśli wniesiono odpowiedź na akt oskarżenia, prze-
wodniczący informuje o jej treści.

§ 3. Jeżeli wniesiono odpowiedź na akt oskarżenia, prze-
wodniczący informuje o jej treści.

Art. 386 § 1. Po odczytaniu aktu oskarżenia przewodniczący po-
ucza oskarżonego o prawie składania wyjaśnień, odmowy 
wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania, po czym pyta go, 
czy przyznaje się do zarzucanego mu czynu oraz czy chce 
złożyć wyjaśnienia i jakie.

§ 1. Jeżeli oskarżony bierze udział w rozprawie głów-
nej, przewodniczący, po przedstawieniu zarzutów 
oskarżenia, poucza go o prawie składania wyjaśnień, 
odmowy wyjaśnień lub odpowiedzi na pytania, składa-
nia wniosków dowodowych i konsekwencjach niesko-
rzystania z tego uprawnienia oraz o treści przepisów  
art. 100 § 3 i 4, art. 376, art. 377, art. 419 § 1 i art. 422, 
po czym pyta go, czy przyznaje się do zarzucanego mu 
czynu oraz czy chce złożyć wyjaśnienia i jakie.

§ 2. Po przesłuchaniu oskarżonego przewodniczący po-
ucza go o prawie zadawania pytań osobom przesłuchiwa-
nym oraz składania wyjaśnień co do każdego dowodu.

§ 2. Po przesłuchaniu oskarżonego przewodniczący po-
ucza go o prawie zadawania pytań osobom przesłuchiwa-
nym oraz składania wyjaśnień co do każdego dowodu.

Brak. § 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do oskar-
żonego, który stawi się po raz pierwszy na kolejnej 
rozprawie głównej.

Art. 387 § 1.  Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania 
wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżo-
ny, któremu zarzucono występek, może złożyć wniosek  
o wydanie wyroku skazującego i wymierzenie mu okre-
ślonej kary lub środka karnego bez przeprowadzania po-
stępowania dowodowego; jeżeli oskarżony nie ma obroń-
cy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć mu 
obrońcę z urzędu.

§ 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania 
wszystkich oskarżonych na rozprawie głównej oskarżony 
może złożyć wniosek o wydanie wyroku skazującego i wy-
mierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzecze-
nie przepadku lub środka kompensacyjnego bez prze-
prowadzenia postępowania dowodowego. Wniosek może 
również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia 
w przedmiocie poniesienia kosztów procesu.

§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek oskarżonego o wy-
danie wyroku skazującego, gdy okoliczności popełnienia 
przestępstwa nie budzą wątpliwości i cele postępowania 
zostaną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy  
w całości; uwzględnienie takiego wniosku jest możliwe 
jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwią się temu prokurator, 
a także pokrzywdzony należycie powiadomiony o ter-
minie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia 
przez oskarżonego tego wniosku.

§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku 
skazującego, gdy okoliczności popełnienia przestępstwa 
i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zo-
staną osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy  
w całości; uwzględnienie wniosku jest możliwe jedynie 
wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a tak-
że pokrzywdzony należycie powiadomiony o terminie 
rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez 
oskarżonego takiego wniosku.

§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżo-
nego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. 
Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżo-
nego od dokonania w nim wskazanej przez siebie zmiany. 
Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Przychylając się do wniosku sąd może uznać za ujaw-
nione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub doku-
menty przedłożone przez stronę.

§ 4. W sprawach o zbrodnie nadzwyczajne złagodzenie 
kary może nastąpić tylko wówczas, gdy wniosek został 
złożony przed doręczeniem oskarżonemu zawiadomie-
nia o terminie rozprawy.
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§ 5. Jeżeli wniosek złożono przed rozpoczęciem rozpra-
wy, sąd rozpoznaje go na rozprawie.

§ 5. Przychylając się do wniosku, sąd może uznać za 
ujawnione dowody wymienione w akcie oskarżenia lub 
dokumenty przedłożone przez stronę.

Art. 389 § 1. Jeżeli oskarżony odmawia wyjaśnień lub wyjaśnia 
odmiennie niż poprzednio albo oświadcza, że pewnych 
okoliczności nie pamięta, wolno na rozprawie odczyty-
wać tylko w odpowiednim zakresie protokoły jego wyja-
śnień złożonych poprzednio w charakterze oskarżonego 
w tej lub innej sprawie w postępowaniu przygotowaw-
czym lub przed sądem albo w innym postępowaniu prze-
widzianym przez ustawę.

§ 1. Jeżeli oskarżony odmawia wyjaśnień lub wyjaśnia 
odmiennie niż poprzednio albo oświadcza, że pewnych 
okoliczności nie pamięta, strona może na rozprawie 
odczytywać tylko w odpowiednim zakresie treść pro-
tokołów jego wyjaśnień złożonych poprzednio w cha-
rakterze oskarżonego w tej lub innej sprawie w po-
stępowaniu przygotowawczym lub przed sądem albo  
w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę. 
Po odczytaniu odpowiedniego fragmentu protokołu 
strona umożliwia oskarżonemu wypowiedzenie się co 
do jego treści i wyjaśnienie zachodzących sprzeczno-
ści. Przepisu art. 394 § 2 nie stosuje się.

§ 2. Po odczytaniu protokołu przewodniczący zwraca się 
do oskarżonego o wypowiedzenie się co do jego treści  
i o wyjaśnienie zachodzących sprzeczności.

§ 2. Jeżeli oskarżony nie stawił się na rozprawę, stro-
na może, jedynie w niezbędnym zakresie, odczytywać 
treść protokołów jego wyjaśnień złożonych poprzednio w 
charakterze oskarżonego w tej lub innej sprawie w postępo-
waniu przygotowawczym lub przed sądem albo w innym 
postępowaniu przewidzianym przez ustawę.

Brak. § 3. W wyjątkowym wypadku, uzasadnionym szcze-
gólnymi okolicznościami, o którym mowa w art. 171  
§ 2, jeżeli okoliczność będąca przedmiotem przesłu-
chania nie może być ustalona w inny sposób, sąd, 
zadając pytanie, może odczytać protokół w zakresie,  
o którym mowa w § 1.

Brak. § 4. W przypadku określonym w art. 167 § 1 zdanie 
drugie i trzecie lub w art. 167 § 2 treść protokołów 
może być ujawniona, w zakresie i w sposób wskazany 
w § 1 i 2, także z urzędu.

Brak. § 5. Wolno na rozprawie odczytać wyjaśnienia współo-
skarżonego, który zmarł.

Art. 390 § 1. Oskarżony ma prawo być obecny przy wszystkich 
czynnościach postępowania dowodowego.

§ 1. Oskarżony ma prawo być obecny przy wszystkich 
czynnościach postępowania dowodowego.

§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy należy się obawiać, 
że obecność oskarżonego mogłaby oddziaływać krępu-
jąco na wyjaśnienia współoskarżonego albo na zeznania 
świadka lub biegłego, przewodniczący może zarządzić, 
aby na czas przesłuchania danej osoby oskarżony opuścił 
salę sądową. Przepis art. 375 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy należy się obawiać, 
że obecność oskarżonego mogłaby oddziaływać krępu-
jąco na wyjaśnienia współoskarżonego albo na zeznania 
świadka lub biegłego, przewodniczący może zarządzić, 
aby na czas przesłuchania danej osoby oskarżony opuścił 
salę sądową. Przepis art. 375 § 2 stosuje się odpowiednio.

Brak. § 3. W wypadkach przewidzianych w § 2 przewod-
niczący może również przeprowadzić przesłuchanie 
przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 
przeprowadzenie tej czynności na odległość z jedno-
czesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku. 
W miejscu składania wyjaśnień lub zeznań w czynno-
ści bierze udział referendarz sądowy, asystent sędziego 
lub urzędnik sądowy.

Art. 391 § 1. Jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, ze-
znaje odmiennie niż poprzednio albo oświadczy, że pew-
nych okoliczności nie pamięta, albo przebywa za granicą 
lub nie można mu było doręczyć wezwania, albo nie sta-
wił się z powodu niedających się usunąć przeszkód lub 
prezes sądu zaniechał wezwania świadka na podstawie 
art. 333 § 2, a także wtedy, gdy świadek zmarł, wolno od-
czytywać w odpowiednim zakresie protokoły złożonych 
poprzednio przez niego zeznań w postępowaniu przygo-
towawczym lub przed sądem w tej lub innej sprawie albo 
w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę.

§ 1. Jeżeli świadek bezpodstawnie odmawia zeznań, ze-
znaje odmiennie niż poprzednio albo oświadczy, że pew-
nych okoliczności nie pamięta, strona może jedynie  
w niezbędnym zakresie, odczytywać treść protokołów 
złożonych poprzednio przez niego zeznań w postępowa-
niu przygotowawczym lub przed sądem w tej lub innej 
sprawie albo w innym postępowaniu przewidzianym 
przez ustawę. Po odczytaniu odpowiedniego fragmentu 
protokołu strona umożliwia świadkowi wypowiedze-
nie się co do jego treści i wyjaśnienie zachodzących 
sprzeczności. Przepisu art. 394 § 2 nie stosuje się.
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Brak. § 1a. Jeżeli świadek przebywa za granicą, nie można 

mu było doręczyć wezwania, nie stawił się z powodu 
niedających się usunąć przeszkód lub prezes sądu za-
niechał wezwania świadka na podstawie art. 333 § 2,  
a także wtedy, gdy świadek zmarł, strona może, jedy-
nie w niezbędnym zakresie, odczytywać treść protoko-
łów złożonych poprzednio przez niego zeznań w postę-
powaniu przygotowawczym lub przed sądem w tej lub 
innej sprawie albo w innym postępowaniu przewidzia-
nym przez ustawę.

Brak. § 1b. W wyjątkowym wypadku, uzasadnionym szcze-
gólnymi okolicznościami, o którym mowa w art. 171  
§ 2, jeżeli okoliczność będąca przedmiotem przesłu-
chania nie może być ustalona w inny sposób, sąd, 
zadając pytanie, może odczytać protokół w zakresie,  
o którym mowa w § 1.

Brak. § 1c. W przypadku określonym w art. 167 § 1 zdanie 
drugie i trzecie lub art. 167 § 2 treść protokołów może 
być ujawniona, w zakresie i w sposób wskazany w § 1 
i 1a, także z urzędu.

Brak. § 1d. W przypadku ujawnienia protokołu na rozpra-
wie sąd włącza go do akt sprawy sądowej, zaznaczając 
zakres, w którym protokół odczytano.

§ 2. W warunkach określonych w § 1, a także w wypadku 
określonym w art. 182 § 3, wolno również odczytywać na 
rozprawie protokoły złożonych poprzednio przez świadka 
wyjaśnień w charakterze oskarżonego.

§ 2. W warunkach określonych w § 1, a także w wypadku 
określonym w art. 182 § 3, wolno również odczytywać na 
rozprawie protokoły złożonych poprzednio przez świadka 
wyjaśnień w charakterze oskarżonego.

§ 3. Przepis art. 389 § 2 stosuje się odpowiednio. § 3. Przepis art. 389 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 392 § 1. Sąd może odczytywać na rozprawie głównej proto-
koły przesłuchania świadków i oskarżonych, sporządzone  
w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem albo 
w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę, gdy 
bezpośrednie przeprowadzenie dowodu nie jest niezbęd-
ne, a żadna z obecnych stron temu się nie sprzeciwia.

§ 1. Wolno odczytywać na rozprawie głównej protoko-
ły przesłuchania świadków i oskarżonych, sporządzone  
w postępowaniu przygotowawczym lub przed sądem albo 
w innym postępowaniu przewidzianym przez ustawę, gdy 
bezpośrednie przeprowadzenie dowodu nie jest niezbęd-
ne, a żadna z obecnych stron temu się nie sprzeciwia.

§ 2. Sprzeciw strony, której zeznania lub wyjaśnienia nie 
dotyczą, nie stoi na przeszkodzie odczytaniu protokołu.

§ 2. Sprzeciw strony, której zeznania lub wyjaśnienia nie 
dotyczą, nie stoi na przeszkodzie odczytaniu protokołu.

Art. 393 § 1. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, 
przeszukania i zatrzymania rzeczy, opinie biegłych, insty-
tutów, zakładów lub instytucji, dane o karalności, wyni-
ki wywiadu środowiskowego oraz wszelkie dokumenty 
urzędowe złożone w postępowaniu przygotowawczym 
lub sądowym albo w innym postępowaniu przewidzia-
nym przez ustawę. Nie wolno jednak odczytywać notatek 
dotyczących czynności, z których wymagane jest sporzą-
dzenie protokołu.

§ 1. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły oględzin, 
przeszukania i zatrzymania rzeczy, opinie biegłych, insty-
tutów, zakładów lub instytucji, dane o karalności, wyniki 
wywiadu środowiskowego oraz wszelkie dokumenty urzę-
dowe złożone w postępowaniu przygotowawczym lub są-
dowym albo w innym postępowaniu przewidzianym przez 
ustawę. Nie wolno jednak odczytywać notatek dotyczących 
czynności, z których wymagane jest sporządzenie protoko-
łu, a także notatek, o których mowa w art. 311 § 5.

§ 2. Wolno również odczytywać zawiadomienie o prze-
stępstwie, chyba że zostało złożone do protokołu, o któ-
rym mowa w art. 304a.

§ 2. Wolno również odczytywać zawiadomienie o prze-
stępstwie, chyba że zostało złożone do protokołu, o któ-
rym mowa w art. 304a.

§ 3. Mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie doku-
menty prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym  
i nie dla jego celów, w szczególności oświadczenia, publi-
kacje, listy oraz notatki.

§ 3.  Mogą być odczytywane na rozprawie wszelkie doku-
menty prywatne, powstałe poza postępowaniem karnym, 
w szczególności oświadczenia, publikacje, listy oraz no-
tatki.

§ 4. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły zeznań 
świadka przesłuchanego w warunkach określonych w art. 
184. Rozprawa jest wówczas niejawna; przepisu art. 361 
§ 1 nie stosuje się.

§ 4. Wolno odczytywać na rozprawie protokoły zeznań 
świadka przesłuchanego w warunkach określonych  
w art. 184. Rozprawa jest wówczas niejawna; przepisu 
art. 361 § 1 nie stosuje się.

Art. 393a W warunkach określonych w art. 389 § 1, art. 391 § 1 i 2, 
art. 392 i 393 wolno również odczytywać lub odtwarzać 
zapisy, o których mowa w art. 145 § 1 i art. 147 § 3.

W warunkach określonych w art. 389 § 1, art. 391 § 1–1c 
i 2, art. 392 i art. 393 wolno również odczytywać i odtwa-
rzać zapisy, o których mowa w art. 145 § 1 i art. 147 § 3.
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Art. 394 § 1. Dane dotyczące osoby oskarżonego oraz wyniki wy-

wiadu środowiskowego uznaje się za ujawnione bez od-
czytywania. Należy je jednak odczytać na żądanie oskar-
żonego lub obrońcy.

§ 1. Dane dotyczące osoby oskarżonego oraz wyniki wy-
wiadu środowiskowego uznaje się za ujawnione bez od-
czytywania. Należy je jednak odczytać na żądanie oskar-
żonego lub obrońcy.

Brak. § 1a. Sąd z urzędu zwraca się o informację wskazaną 
w art. 213 § 1a, jeżeli od dnia otrzymania poprzedniej 
informacji upłynęło przynajmniej 12 miesięcy.

§ 2.  Protokoły i dokumenty podlegające odczytaniu na 
rozprawie można uznać bez ich odczytania za ujawnione 
w całości lub w części. Należy jednak je odczytać, jeżeli 
którakolwiek ze stron o to wnosi. Przepis art. 392 § 2 sto-
suje się odpowiednio.

§ 2. Protokoły i dokumenty podlegające odczytaniu na 
rozprawie można uznać bez ich odczytania za ujawnione 
w całości lub w części. Należy jednak je odczytać, jeżeli 
wnosi o to strona, która nie miała możliwości zapo-
znania się z ich treścią. Przepis art. 392 § 2 stosuje się 
odpowiednio.

Art. 397 § 1. Jeżeli dopiero w toku rozprawy ujawnią się istotne 
braki postępowania przygotowawczego, a ich usunię-
cie przez sąd uniemożliwiałoby wydanie prawidłowego 
orzeczenia w rozsądnym terminie, zaś przeszkód tych nie 
można usunąć stosując przepis art. 396, sąd może prze-
rwać albo odroczyć rozprawę zakreślając oskarżycielowi 
publicznemu termin do przedstawienia dowodów, któ-
rych przeprowadzenie pozwoliłoby na usunięcie dostrze-
żonych braków.

Uchylony.

§ 2. Oskarżyciel publiczny w celu zebrania dowodów, 
o których mowa w § 1, może przedsięwziąć osobiście, 
a prokurator także zlecić Policji dokonanie niezbędnych 
czynności dowodowych.
§ 3. Oskarżyciel publiczny w wypadku niemożności do-
trzymania zakreślonego terminu może zwrócić się do 
sądu o jego przedłużenie.
§ 4. Jeżeli oskarżyciel publiczny w wyznaczonym termi-
nie nie przedstawi stosownych dowodów, sąd rozstrzyga 
na korzyść oskarżonego wątpliwości wynikające z nie-
przeprowadzenia tych dowodów.

Art. 401 § 1. Przewodniczący może przerwać rozprawę główną dla 
sprowadzenia dowodu albo dla wypoczynku lub z innej 
ważnej przyczyny.

§ 1.  Przewodniczący może przerwać rozprawę główną 
w celu przygotowania przez strony wniosków dowo-
dowych lub sprowadzenia dowodu albo dla wypoczynku 
lub z innej ważnej przyczyny.

§ 2. Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie 
dłużej niż 35 dni.

§ 2. Każdorazowa przerwa w rozprawie może trwać nie 
dłużej niż 35 dni.

Art. 402 § 1. Jeżeli przewodniczący, zarządzając przerwę, ozna-
czy jednocześnie czas i miejsce dalszego ciągu rozprawy, 
osoby obecne na rozprawie przerwanej są obowiązane 
stawić się w nowym terminie bez wezwania. Przepis  
art. 285 stosuje się odpowiednio.

§ 1. Jeżeli przewodniczący, zarządzając przerwę, oznaczy 
jednocześnie czas i miejsce dalszego ciągu rozprawy, oso-
by obecne na rozprawie przerwanej, których obecność 
była obowiązkowa, są obowiązane stawić się w nowym 
terminie bez wezwania. Przepis art. 285 stosuje się odpo-
wiednio. Osoby uprawnione do stawiennictwa nie mu-
szą być zawiadamiane o nowym terminie, nawet jeśli 
nie uczestniczyły w rozprawie przerwanej.

§ 2. Rozprawę przerwaną prowadzi się po przerwie  
w dalszym ciągu, a od początku – jeżeli skład sądu uległ 
zmianie albo sąd uzna to za konieczne.

§ 2. Rozprawę przerwaną prowadzi się po przerwie  
w dalszym ciągu, a od początku – jeżeli skład sądu uległ 
zmianie albo sąd uzna to za konieczne.

§ 3. W razie przekroczenia terminu przerwy rozprawę 
uważa się za odroczoną.

§ 3. W razie przekroczenia terminu przerwy rozprawę 
uważa się za odroczoną.

Art. 404a Brak. W czasie przerwy albo odroczenia rozprawy oskarży-
ciel publiczny może dokonać niezbędnych czynności 
w celu przedstawienia dowodów przed sądem, chyba 
że określona czynność zastrzeżona jest do właściwości 
sądu. Prokurator może również zlecić dokonanie nie-
zbędnych czynności przez Policję.
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Rozdział 46.  
Głosy stron

Art. 406 § 1. Po zamknięciu przewodu sądowego przewodniczą-
cy udziela głosu stronom, ich przedstawicielom oraz w 
miarę potrzeby przedstawicielowi społecznemu, który 
przemawia przed obrońcą i oskarżonym. Głos zabierają 
w następującej kolejności: oskarżyciel publiczny, oskar-
życiel posiłkowy, oskarżyciel prywatny, powód cywilny, 
podmiot, o którym mowa w art. 416, obrońca oskarżone-
go i oskarżony. Przedstawiciele procesowi stron zabierają 
głos przed stronami.

§ 1.  Po zamknięciu przewodu sądowego przewodniczący 
udziela głosu stronom, ich przedstawicielom oraz w miarę 
potrzeby przedstawicielowi społecznemu, który przema-
wia przed obrońcą i oskarżonym. Głos zabierają w na-
stępującej kolejności: oskarżyciel publiczny, oskarżyciel 
posiłkowy, oskarżyciel prywatny, obrońca oskarżonego  
i oskarżony. Przedstawiciele procesowi stron zabierają 
głos przed stronami.

§ 2. Jeżeli oskarżyciel lub powód cywilny ponownie za-
biera głos, należy również udzielić głosu obrońcy i oskar-
żonemu.

§ 2. Jeżeli oskarżyciel ponownie zabiera głos, należy rów-
nież udzielić głosu obrońcy i oskarżonemu.

Rozdział 47.  
Wyrokowanie

Art. 411 § 1. W sprawie zawiłej albo z innych ważnych powodów 
sąd może odroczyć wydanie wyroku na czas nie przekra-
czający 7 dni.

§ 1. W sprawie zawiłej albo z innych ważnych powodów 
sąd może odroczyć wydanie wyroku na czas nieprzekra-
czający 14 dni.

§ 2. W razie przekroczenia tego terminu rozprawę prowa-
dzi się od początku.

§ 2. W razie przekroczenia tego terminu rozprawę prowa-
dzi się od początku.

§ 3. W postanowieniu o odroczeniu wydania wyroku na-
leży wskazać czas i miejsce jego ogłoszenia.

§ 3. W postanowieniu o odroczeniu wydania wyroku na-
leży wskazać czas i miejsce jego ogłoszenia.

Art. 413 § 1. Każdy wyrok powinien zawierać:
1) oznaczenie sądu, który go wydał, oraz sędziów, ławni-

ków, oskarżycieli i protokolanta,
2) datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku,
3) imię, nazwisko oraz inne dane określające tożsamość 

oskarżonego,
4) przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu, które-

go popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu,
5) rozstrzygnięcie sądu,
6) wskazanie zastosowanych przepisów ustawy karnej.

§ 1. Każdy wyrok powinien zawierać:
1) oznaczenie sądu, który go wydał, oraz sędziów, ławni-

ków, oskarżycieli i protokolanta,
2) datę oraz miejsce rozpoznania sprawy i wydania wyroku,
3) imię, nazwisko oraz inne dane określające tożsamość 

oskarżonego,
4) przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu, które-

go popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu,
5) rozstrzygnięcie sądu,
6) wskazanie zastosowanych przepisów ustawy karnej.

§ 2. Wyrok skazujący powinien ponadto zawierać:
1) dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu 

oraz jego kwalifikację prawną,
2) rozstrzygnięcia co do kary i środków karnych, a w ra-

zie potrzeby, co do zaliczenia na ich poczet tymczaso-
wego aresztowania i zatrzymania oraz środków zapo-
biegawczych wymienionych w art. 276.

§ 2. Wyrok skazujący powinien ponadto zawierać:
1) dokładne określenie przypisanego oskarżonemu czynu 

oraz jego kwalifikację prawną,
2) rozstrzygnięcia co do kary i środków karnych, środ-

ków kompensacyjnych i przepadku, a w razie po-
trzeby – co do zaliczenia na ich poczet tymczasowego 
aresztowania i zatrzymania oraz środków zapobiegaw-
czych wymienionych w art. 276.

Art. 414 § 1. W razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu są-
dowego okoliczności wyłączającej ściganie lub danych 
przemawiających za warunkowym umorzeniem postępo-
wania, sąd wyrokiem umarza postępowanie albo umarza 
je warunkowo. Jednakże w razie stwierdzenia okolicz-
ności wymienionych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 sąd wydaje 
wyrok uniewinniający, chyba że sprawca w chwili czynu 
był niepoczytalny.

§ 1. W razie stwierdzenia po rozpoczęciu przewodu są-
dowego okoliczności wyłączającej ściganie lub danych 
przemawiających za warunkowym umorzeniem postępo-
wania, sąd wyrokiem umarza postępowanie albo umarza 
je warunkowo. Jednakże w razie stwierdzenia okoliczno-
ści wymienionych w art. 17 § 1 pkt 1 i 2 sąd wydaje wy-
rok uniewinniający, chyba że sprawca w chwili czynu był 
niepoczytalny.

§ 2. Umarzając postępowanie, sąd stosuje odpowiednio 
art. 322 § 2 i 3, art. 323 § 1 i 2 oraz art. 340 § 2 i 3.

§ 2. Umarzając postępowanie, sąd stosuje odpowiednio 
art. 322 § 2 i 3, art. 323 § 1 i 2 oraz art. 340 § 2 i 3.

§ 3. Sąd stosuje środek zabezpieczający wskazany w art. 99 
§ 1 Kodeksu karnego lub w art. 43 § 2 Kodeksu karnego 
skarbowego, jeżeli wyniki przewodu sądowego to uza-
sadniają, a umorzenie następuje z powodu niepoczytalno-
ści sprawcy w chwili popełnienia czynu.

§ 3. Sąd stosuje środek zabezpieczający wskazany w art. 93a  
§ 2 Kodeksu karnego, w art. 22 § 3 pkt 5 i 6 Kodek-
su karnego skarbowego lub orzeka przepadek przed-
miotów wskazany w art. 45a Kodeksu karnego, jeżeli 
wyniki przewodu sądowego to uzasadniają, a umorzenie 
następuje z powodu niepoczytalności sprawcy w chwili 
popełnienia czynu.
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§ 4. Umarzając postępowanie warunkowo, sąd stosuje od-
powiednio art. 341.

§ 4. Umarzając postępowanie warunkowo, sąd stosuje od-
powiednio art. 341.

§ 5. Przewidując możliwość warunkowego umorzenia 
postępowania albo możliwość orzeczenia kary z warun-
kowym zawieszeniem jej wykonania, sąd może wznowić 
przewód sądowy celem odpowiedniego zastosowania art. 
341 § 3; wówczas sąd może zarządzić przerwę.

§ 5. Przewidując możliwość warunkowego umorzenia 
postępowania albo możliwość orzeczenia kary z warun-
kowym zawieszeniem jej wykonania, sąd może wznowić 
przewód sądowy celem odpowiedniego zastosowania  
art. 341 § 3; wówczas sąd może zarządzić przerwę.

Art. 415 § 1. W razie skazania oskarżonego sąd uwzględnia albo 
oddala powództwo cywilne w całości albo w części.

§ 1. W razie skazania oskarżonego lub warunkowego 
umorzenia postępowania w wypadkach wskazanych  
w ustawie sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, 
obowiązek naprawienia, w całości lub w części, szkody 
lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę. Nawiązki na 
rzecz pokrzywdzonego, obowiązku naprawienia szkody 
lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę nie orzeka się, 
jeżeli roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa 
jest przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu 
tym prawomocnie orzeczono.

§ 2. W razie innego rozstrzygnięcia sąd pozostawia po-
wództwo cywilne bez rozpoznania.

§ 2. Jeżeli orzeczony obowiązek naprawienia szkody lub 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę albo nawiązka 
orzeczona na rzecz pokrzywdzonego nie pokrywają całej 
szkody lub nie stanowią pełnego zadośćuczynienia za do-
znaną krzywdę, pokrzywdzony może dochodzić dodatko-
wych roszczeń w postępowaniu cywilnym.

§ 3. Sąd orzeka o pozostawieniu powództwa cywilnego 
bez rozpoznania, również jeżeli materiał dowodowy ujaw-
niony w toku rozprawy nie wystarcza do rozstrzygnięcia 
powództwa cywilnego, a uzupełnienie tego materiału spo-
wodowałoby znaczną przewlekłość postępowania.
§ 4. W razie skazania oskarżonego sąd może także z urzę-
du zasądzić odszkodowanie na rzecz pokrzywdzonego, 
chyba że ustawa stanowi inaczej. Zasądzenie odszkodo-
wania z urzędu nie jest dopuszczalne, jeżeli zachodzą 
okoliczności wymienione w art. 65 § 1 pkt 2, 4 lub 5.
§ 5. W razie skazania oskarżonego lub warunkowego 
umorzenia postępowania w wypadkach wskazanych  
w ustawie sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzone-
go, obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia 
za doznaną krzywdę. Nawiązki na rzecz pokrzywdzone-
go, obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynie-
nia za doznaną krzywdę nie orzeka się, jeżeli roszczenie 
wynikające z popełnienia przestępstwa jest przedmiotem 
innego postępowania albo o roszczeniu tym prawomocnie 
orzeczono.
§ 6. Jeżeli zasądzone odszkodowanie, obowiązek napra-
wienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzyw-
dę albo nawiązka orzeczona na rzecz pokrzywdzonego 
nie pokrywają całej szkody lub nie stanowią pełnego 
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, pokrzywdzony 
może dochodzić dodatkowych roszczeń w postępowaniu  
cywilnym.
§ 7. W razie orzeczenia przez sąd obowiązku naprawienia 
szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub na-
wiązki na rzecz pokrzywdzonego, nie stosuje się § 1 i 4.

Art. 416 § 1. W razie skazania oskarżonego sąd, uwzględniając 
wniosek prokuratora, zobowiązuje w wyroku podmiot, 
który uzyskał korzyść majątkową w warunkach określo-
nych w art. 52 Kodeksu karnego, do jej zwrotu w cało-
ści lub w części na rzecz Skarbu Państwa. Uniewinniając 
oskarżonego albo skazując go za przestępstwo, które ta-
kiej korzyści nie przyniosło, lub umarzając postępowanie 
– sąd pozostawia wniosek prokuratora bez rozpoznania.

Uchylony.
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§ 2. Przed zakończeniem przewodu sądowego sąd prze-
słuchuje w charakterze świadka podmiot określony w art. 
52 Kodeksu karnego. Jeżeli podmiotem tym nie jest oso-
ba fizyczna, przesłuchuje się organ uprawniony do działa-
nia w jego imieniu.

§ 3. Osoba, o której mowa w § 2, może odmówić zeznań.

§ 4. Przepisy art. 72, 75, 87 i 89 stosuje się odpowiednio.

Art. 418 § 1. Po podpisaniu wyroku przewodniczący ogłasza go 
publicznie; w czasie ogłaszania wyroku wszyscy obecni, 
z wyjątkiem sądu, stoją.

§ 1. Po podpisaniu wyroku przewodniczący ogłasza go 
publicznie; w czasie ogłaszania wyroku wszyscy obecni, 
z wyjątkiem sądu, stoją.

Brak. § 1a. Ogłaszając wyrok można pominąć treść zarzu-
tów oskarżenia.

§ 2. Zgłoszenie zdania odrębnego podaje się do wia-
domości, a jeżeli członek składu orzekającego, który  
zgłosił zdanie odrębne, wyraził na to zgodę, także jego 
nazwisko.

§ 2. Zgłoszenie zdania odrębnego podaje się do wia-
domości, a jeżeli członek składu orzekającego, który  
zgłosił zdanie odrębne, wyraził na to zgodę, także jego 
nazwisko.

§ 3. Po ogłoszeniu przewodniczący lub jeden z członków 
składu orzekającego podaje ustnie najważniejsze powody 
wyroku.

§ 3. Po ogłoszeniu przewodniczący lub jeden z członków 
składu orzekającego podaje ustnie najważniejsze powody 
wyroku.

Art. 418a W wypadku wyrokowania poza rozprawą, treść wyroku 
udostępnia się publicznie przez złożenie jego odpisu na 
okres 7 dni w sekretariacie sądu, o czym należy uczynić 
wzmiankę w protokole posiedzenia.

W wypadku wyrokowania na posiedzeniu odbywają-
cym się z wyłączeniem jawności treść wyroku udostęp-
nia się publicznie przez złożenie jego odpisu na okres  
7 dni w sekretariacie sądu, o czym należy uczynić 
wzmiankę w protokole posiedzenia.

Art. 419 § 1. Niestawiennictwo stron, ich obrońców i pełnomocni-
ków nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu wyroku.

§ 1. Niestawiennictwo stron, ich obrońców i pełnomocni-
ków nie stoi na przeszkodzie ogłoszeniu wyroku.

§ 2. Jeżeli oskarżony pozbawiony wolności nie był obec-
ny przy ogłoszeniu na rozprawie orzeczenia kończącego 
postępowanie w sprawie, a nie miał obrońcy, orzeczenie 
to doręcza się oskarżonemu. Przepis art. 100 § 6 stosuje 
się odpowiednio.

§ 2. Uchylony.

Art. 422 § 1. W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia wyroku 
strona, podmiot określony w art. 416, a w wypadku wy-
roku warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego 
na posiedzeniu, także pokrzywdzony, mogą złożyć wnio-
sek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia 
wyroku. Sporządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia 
strony, wymienionego podmiotu oraz pokrzywdzonego 
od złożenia wniosku o doręczenie uzasadnienia. Wniosek 
składa się na piśmie. Wniosek niepochodzący od oskar-
żonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego 
dotyczy.

§ 1. W terminie zawitym 7 dni od daty ogłoszenia, a gdy 
ustawa przewiduje doręczenie wyroku, od daty jego 
doręczenia, strona, a w wypadku wyroku warunkowo 
umarzającego postępowanie, wydanego na posiedzeniu, 
także pokrzywdzony, mogą złożyć wniosek o sporządze-
nie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Spo-
rządzenie uzasadnienia z urzędu nie zwalnia strony oraz 
pokrzywdzonego od złożenia wniosku o doręczenie uza-
sadnienia. Wniosek składa się na piśmie.

§ 2. Dla oskarżonego pozbawionego wolności, który nie 
ma obrońcy i nie był obecny podczas ogłoszenia wyroku, 
termin wymieniony w § 1 biegnie od daty doręczenia mu 
wyroku.

§ 2. We wniosku należy wskazać, czy dotyczy całości 
wyroku czy też niektórych czynów, których popełnie-
nie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, bądź też jedy-
nie rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach 
prawnych czynu. Wniosek niepochodzący od oskar-
żonego powinien również wskazywać tego z oskarżo-
nych, którego dotyczy.

§ 3. Prezes sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego 
przez osobę nieuprawnioną lub po terminie. Na zarządze-
nie prezesa przysługuje zażalenie.

§ 3. Prezes sądu odmawia przyjęcia wniosku złożonego 
przez osobę nieuprawnioną, po terminie lub jeżeli zacho-
dzą okoliczności, o których mowa w art. 120 § 2. Na 
zarządzenie przysługuje zażalenie.

Brak. § 4. Zarządzenie, o którym mowa w § 3, może wydać 
również referendarz sądowy.
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Art. 423 § 1. Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w cią-

gu 14 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasad-
nienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnienia z urzędu 
– od daty ogłoszenia wyroku; w sprawie zawiłej, w razie 
niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes 
sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.

§ 1. Uzasadnienie wyroku powinno być sporządzone w cią-
gu 14 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasad-
nienia, a w wypadku sporządzenia uzasadnienia z urzędu 
– od daty ogłoszenia wyroku; w sprawie zawiłej, w razie 
niemożności sporządzenia uzasadnienia w terminie, prezes 
sądu może przedłużyć ten termin na czas oznaczony.

§ 1a. W wypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wy-
roku w części odnoszącej się do niektórych oskarżonych 
sąd może ograniczyć zakres uzasadnienia do tych tylko 
części wyroku, których wniosek dotyczy.

§ 1a. W wypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wy-
roku w części odnoszącej się do niektórych czynów, któ-
rych popełnienie oskarżyciel zarzucił oskarżonemu, 
bądź też jedynie do rozstrzygnięcia o karze i o innych 
konsekwencjach prawnych czynu lub w części odno-
szącej się do niektórych oskarżonych sąd może ograni-
czyć zakres uzasadnienia do tych tylko części wyroku, 
których wniosek dotyczy.

§ 2. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się stronie i podmio-
towi, o którym mowa w art. 416, które złożyły wniosek na 
podstawie art. 422. Przepis art. 100 § 5 stosuje się.

§ 2. Wyrok z uzasadnieniem doręcza się temu, kto złożył 
wniosek na podstawie art. 422. Przepis art. 100 § 7 stosuje 
się odpowiednio.

Art. 424 § 1. Uzasadnienie powinno zawierać:
1) wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub 

nieudowodnione, na jakich w tej mierze oparł się do-
wodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych,

2) wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku.

§ 1. Uzasadnienie powinno zawierać zwięzłe:
1) wskazanie, jakie fakty sąd uznał za udowodnione lub 

nieudowodnione, na jakich w tej mierze oparł się do-
wodach i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych,

2) wyjaśnienie podstawy prawnej wyroku.
§ 2. W uzasadnieniu wyroku należy ponadto przytoczyć 
okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymia-
rze kary, a zwłaszcza przy zastosowaniu nadzwyczajnego 
złagodzenia kary, środków zabezpieczających, uwzględ-
nieniu powództwa cywilnego oraz przy innych rozstrzy-
gnięciach zawartych w wyroku.

§ 2. W uzasadnieniu wyroku należy ponadto przytoczyć 
okoliczności, które sąd miał na względzie przy wymia-
rze kary, a zwłaszcza przy zastosowaniu nadzwyczajnego 
złagodzenia kary, środków zabezpieczających oraz przy 
innych rozstrzygnięciach zawartych w wyroku.

Brak. § 3. W wypadku złożenia wniosku o uzasadnienie wyro-
ku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konse-
kwencjach prawnych czynu albo o uzasadnienie wyroku 
wydanego w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 sąd może 
ograniczyć zakres uzasadnienia do wyjaśnienia podstawy 
prawnej tego wyroku oraz wskazanych rozstrzygnięć.

Dział IX. 
Postępowanie odwoławcze 

 
Rozdział 48.  

Przepisy ogólne

Art. 425 § 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przy-
sługuje środek odwoławczy stronom, podmiotowi okre-
ślonemu w art. 416 oraz innym osobom wskazanym w 
przepisach ustawy.

§ 1. Od orzeczenia wydanego w pierwszej instancji przy-
sługuje środek odwoławczy stronom oraz innym osobom 
wskazanym w przepisach ustawy.

§ 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części. 
Można także zaskarżyć samo uzasadnienie orzeczenia.

§ 2. Orzeczenie można zaskarżyć w całości lub w części. 
Można także zaskarżyć samo uzasadnienie orzeczenia.

§ 3. Odwołujący się może skarżyć jedynie rozstrzygnię-
cia lub ustalenia naruszające jego prawa lub szkodzące 
jego interesom. Ograniczenie to nie dotyczy oskarżyciela 
publicznego.

§ 3. Odwołujący się może skarżyć jedynie rozstrzygnięcia 
lub ustalenia naruszające jego prawa lub szkodzące jego 
interesom. Ograniczenie to nie dotyczy oskarżyciela pu-
blicznego.

§ 4. Oskarżyciel publiczny ma prawo wnieść środek od-
woławczy także na korzyść oskarżonego.

§ 4. Oskarżyciel publiczny ma prawo wnieść środek od-
woławczy także na korzyść oskarżonego.

Art. 427 § 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone roz-
strzygnięcie lub ustalenie, a także podać, czego się do-
maga.

§ 1. Odwołujący się powinien wskazać zaskarżone roz-
strzygnięcie lub ustalenie, sformułować zarzuty stawia-
ne rozstrzygnięciu lub ustaleniu, a także podać, czego 
się domaga.

§ 2. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela 
publicznego, obrońcy lub pełnomocnika, powinien po-
nadto zawierać wskazanie zarzutów stawianych rozstrzy-
gnięciu oraz uzasadnienie.

§ 2. Jeżeli środek odwoławczy pochodzi od oskarżyciela 
publicznego, obrońcy lub pełnomocnika, powinien po-
nadto zawierać uzasadnienie.
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§ 3. Odwołujący się może również wskazać nowe fakty 
lub dowody.

§ 3. Odwołujący się może również wskazać nowe fakty 
lub dowody, jeżeli nie mógł powołać ich w postępowa-
niu przed sądem pierwszej instancji.

Brak. § 4. W postępowaniu przed sądem, które zostało 
wszczęte z inicjatywy strony, w środku odwoławczym 
nie można podnosić zarzutu nieprzeprowadzenia 
przez sąd określonego dowodu, jeżeli strona nie skła-
dała w tym zakresie wniosku dowodowego, zarzutu 
przeprowadzenia dowodu pomimo braku wniosku 
strony w tym przedmiocie, ani też zarzutu naruszenia 
przepisów dotyczących aktywności sądu przy przepro-
wadzaniu dowodów, w tym również przeprowadzenia 
dowodu poza zakresem tezy dowodowej.

Brak. § 5. Przepisu § 4 nie stosuje się, jeżeli przeprowadzenie 
dowodu jest obowiązkowe.

Art. 433 § 1. Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach 
środka odwoławczego, a w zakresie szerszym o tyle, o ile 
ustawa to przewiduje.

§ 1. Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach 
zaskarżenia i podniesionych zarzutów, uwzględnia-
jąc treść art. 447 § 1–3, a w zakresie szerszym w wy-
padkach wskazanych w art. 435, art. 439 § 1, art. 440  
i art. 455.

§ 2. Sąd odwoławczy jest obowiązany rozważyć wszyst-
kie wnioski i zarzuty wskazane w środku odwoławczym, 
chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 2. Sąd odwoławczy jest obowiązany rozważyć wszyst-
kie wnioski i zarzuty wskazane w środku odwoławczym, 
chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 434 § 1. Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskar-
żonego tylko wtedy, gdy wniesiono na jego niekorzyść 
środek odwoławczy, a także tylko w granicach zaskarże-
nia, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli środek od-
woławczy pochodzi od oskarżyciela publicznego lub peł-
nomocnika, sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść 
oskarżonego ponadto tylko w razie stwierdzenia uchybień 
podniesionych w środku odwoławczym lub podlegają-
cych uwzględnieniu z urzędu.

§ 1. Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść 
oskarżonego tylko wtedy, gdy wniesiono na jego 
niekorzyść środek odwoławczy. Sąd odwoławczy 
może orzec tylko w granicach zaskarżenia i tylko  
w razie stwierdzenia uchybień podniesionych w środ-
ku odwoławczym, chyba że ustawa nakazuje wyda-
nie orzeczenia niezależnie od granic zaskarżenia  
i podniesionych zarzutów.

§ 2. Środek odwoławczy wniesiony na niekorzyść oskar-
żonego może spowodować orzeczenie także na korzyść 
oskarżonego.

§ 2. Środek odwoławczy wniesiony na niekorzyść oskar-
żonego może spowodować orzeczenie także na korzyść 
oskarżonego, jeżeli zachodzą przesłanki określone  
w art. 440.

§ 3. Sąd odwoławczy może orzec na niekorzyść oskarżo-
nego także w wypadku skazania z zastosowaniem art. 343 
lub art. 387 Kodeksu postępowania karnego albo art. 156 
Kodeksu karnego skarbowego, jeżeli środek odwoławczy 
wniesiono na korzyść oskarżonego, zaskarżając rozstrzy-
gnięcie co do winy lub co do kary lub środka karnego, 
objęte uprzednim porozumieniem.

§ 3. Uchylony.

§ 4. Określonego w § 1 zakazu orzekania na niekorzyść 
oskarżonego nie stosuje się, jeżeli osoba, względem której 
zastosowano przepis art. 60 § 3 lub 4 Kodeksu karnego, 
lub art. 36 § 3 Kodeksu karnego skarbowego, odwołała 
swoje wyjaśnienia lub zeznania.

§ 4. W przypadku skazania z zastosowaniem art. 60  
§ 3 lub 4 Kodeksu karnego lub art. 36 § 3 Kodeksu 
karnego skarbowego sąd odwoławczy może orzec na 
niekorzyść oskarżonego, i to niezależnie od granic za-
skarżenia i podniesionych zarzutów, także wówczas, 
jeżeli środek odwoławczy wniesiono wyłącznie na 
korzyść oskarżonego, który po wydaniu wyroku od-
wołał lub w istotny sposób zmienił swoje wyjaśnienia  
lub zeznania. Nie dotyczy to jednak przypadku zasad-
nego podniesienia zarzutu obrazy prawa materialne-
go lub stwierdzenia przez sąd odwoławczy okoliczno-
ści uzasadniających uchylenie orzeczenia, określonych  
w art. 439 § 1.

§ 5. Przepisów § 3 i 4 nie stosuje się w przypadku stwier-
dzenia przez sąd odwoławczy przyczyn uzasadniających 
uchylenie orzeczenia, określonych w art. 439 § 1.

§ 5. Uchylony.

DZIAŁ IX.  POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
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Art. 437 § 1. Po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd orzeka  

o utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżo-
nego orzeczenia w całości lub w części. Dotyczy to od-
powiednio rozpoznania środka odwoławczego od uzasad-
nienia orzeczenia.

§ 1. Po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd orzeka  
o utrzymaniu w mocy, zmianie lub uchyleniu zaskarżo-
nego orzeczenia w całości lub w części. Dotyczy to od-
powiednio rozpoznania środka odwoławczego od uzasad-
nienia orzeczenia.

§ 2. Jeżeli pozwalają na to zebrane dowody, sąd odwoław-
czy zmienia zaskarżone orzeczenie, orzekając odmiennie 
co do istoty, lub uchyla je i umarza postępowanie; w in-
nych wypadkach uchyla orzeczenie i przekazuje sprawę 
sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania; 
przepis art. 397 stosuje się odpowiednio.

§ 2.  Sąd odwoławczy zmienia zaskarżone orzeczenie, orze-
kając odmiennie co do istoty, lub uchyla je i umarza postę-
powanie; w innych wypadkach uchyla orzeczenie i prze-
kazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego 
rozpoznania. Uchylenie orzeczenia i przekazanie sprawy 
do ponownego rozpoznania może nastąpić wyłącznie  
w wypadkach wskazanych w art. 439 § 1, art. 454 lub 
jeżeli jest konieczne przeprowadzenie na nowo prze-
wodu w całości.

Art. 438 Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia:
1) obrazy przepisów prawa materialnego,
2) obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona 

mieć wpływ na treść orzeczenia,
3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za pod-

stawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść 
tego orzeczenia,

4) rażącej niewspółmierności kary lub niesłusznego za-
stosowania albo niezastosowania środka zabezpiecza-
jącego lub innego środka.

Orzeczenie ulega uchyleniu lub zmianie w razie stwierdzenia:
1) obrazy przepisów prawa materialnego,
2) obrazy przepisów postępowania, jeżeli mogła ona 

mieć wpływ na treść orzeczenia,
3) błędu w ustaleniach faktycznych przyjętych za pod-

stawę orzeczenia, jeżeli mógł on mieć wpływ na treść 
tego orzeczenia,

4) rażącej niewspółmierności kary, środka karnego, na-
wiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezasto-
sowania środka zabezpieczającego, przepadku lub 
innego środka.

Art. 439 § 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzu-
tów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwo-
ławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:
1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieupraw-

niona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca 
wyłączeniu na podstawie art. 40,

2) sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek  
z jego członków nie był obecny na całej rozprawie,

3) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do wła-
ściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny 
orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu po-
wszechnego,

4) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do 
właściwości sądu wyższego rzędu,

5) orzeczono karę, środek karny lub środek zabezpie-
czający nieznane ustawie,

6) zapadło z naruszeniem zasady większości gło-
sów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek  
z osób biorących udział w jego wydaniu,

7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożli-
wiająca jego wykonanie,

8) zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne 
co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już 
prawomocnie zakończone,

9) zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postę-
powanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8–11,

10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obroń-
cy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz 
art. 80 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, 
w których jego udział był obowiązkowy,

11) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżone-
go, którego obecność była obowiązkowa.

§ 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzu-
tów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwo-
ławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:
1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieupraw-

niona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca 
wyłączeniu na podstawie art. 40,

2) sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek  
z jego członków nie był obecny na całej rozprawie,

3) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do wła-
ściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny 
orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu po-
wszechnego,

4) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do 
właściwości sądu wyższego rzędu,

5) orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyj-
ny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie,

6) zapadło z naruszeniem zasady większości gło-
sów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek  
z osób biorących udział w jego wydaniu,

7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożli-
wiająca jego wykonanie,

8) zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne 
co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już 
prawomocnie zakończone,

9) zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postę-
powanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8–11,

10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obroń-
cy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz 
art. 80 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, 
w których jego udział był obowiązkowy,

11) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżone-
go, którego obecność była obowiązkowa.

§ 2. Uchylenie orzeczenia jedynie z powodów określo-
nych w § 1 pkt 9–11 może nastąpić tylko na korzyść 
oskarżonego.

§ 2. Uchylenie orzeczenia jedynie z powodów określo-
nych w § 1 pkt 9–11 może nastąpić tylko na korzyść 
oskarżonego.

§ 3. W posiedzeniu mają prawo wziąć udział strony, obrońcy 
i pełnomocnicy. Przepis art. 451 stosuje się odpowiednio.

§ 3. W posiedzeniu mają prawo wziąć udział strony, obrońcy 
i pełnomocnicy. Przepis art. 451 stosuje się odpowiednio.
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Art. 443 W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania 
wolno w dalszym postępowaniu wydać orzeczenie su-
rowsze niż uchylone tylko wtedy, gdy orzeczenie to było 
zaskarżone na niekorzyść oskarżonego albo na korzyść 
oskarżonego w warunkach określonych w art. 434 § 3 lub 
4. Nie dotyczy to orzekania o środkach wymienionych  
w art. 93 i 94 Kodeksu karnego.

W razie przekazania sprawy do ponownego rozpoznania 
wolno w dalszym postępowaniu wydać orzeczenie su-
rowsze niż uchylone tylko wtedy, gdy orzeczenie to było 
zaskarżone na niekorzyść oskarżonego albo na korzyść 
oskarżonego w warunkach określonych w art. 434 § 4. 
Nie dotyczy to orzekania o środkach zabezpieczających 
wymienionych w art. 93a § 1 Kodeksu karnego.

Rozdział 49.  
Apelacja

Art. 444 Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, podmiotowi 
określonemu w art. 416, a pokrzywdzonemu od wyroku 
warunkowo umarzającego postępowanie, wydanego na 
posiedzeniu, przysługuje apelacja, chyba że ustawa sta-
nowi inaczej.

§ 1. Od wyroku sądu pierwszej instancji stronom, a po-
krzywdzonemu od wyroku warunkowo umarzającego 
postępowanie wydanego na posiedzeniu przysługuje 
apelacja, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Brak. § 2. O uprawnieniu do złożenia wniosku o wyznaczenie 
obrońcy w celu sporządzenia apelacji oraz o możliwo-
ści obciążenia wnioskującego kosztami wyznaczenia 
takiego obrońcy należy oskarżonego nieposiadającego 
obrońcy ponownie pouczyć przy ogłoszeniu lub dorę-
czeniu wyroku, niezależnie od pouczenia udzielonego 
na podstawie art. 338 § 1a.

Brak. § 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w stosunku do 
pokrzywdzonego w wypadku wydania na posiedzeniu 
wyroku warunkowo umarzającego postępowanie, a tak-
że w stosunku do oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela 
prywatnego.

Art. 446 § 1.  Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie po-
chodzi od prokuratora lub pełnomocnika będącego radcą 
prawnym, powinna być sporządzona i podpisana przez 
adwokata.

§ 1.  Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie 
pochodzi od prokuratora, powinna być sporządzona  
i podpisana przez adwokata lub radcę prawnego.

§ 2. Do apelacji sporządzonej przez prokuratora, obroń-
cę lub pełnomocnika dołącza się odpowiednią liczbę od-
pisów dla stron przeciwnych; do apelacji wnoszonej do 
sądu apelacyjnego dołącza się dodatkowo jeden odpis.

§ 2. Do apelacji sporządzonej przez prokuratora, obroń-
cę lub pełnomocnika dołącza się odpowiednią liczbę od-
pisów dla stron przeciwnych; do apelacji wnoszonej do 
sądu apelacyjnego dołącza się dodatkowo jeden odpis.

Art. 447 § 1. Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciw-
ko całości wyroku.

§ 1. Apelację co do winy uważa się za zwróconą przeciw-
ko całości wyroku.

§ 2. Apelację co do kary uważa się za zwróconą przeciw-
ko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych.

§ 2. Apelację co do kary uważa się za zwróconą przeciw-
ko całości rozstrzygnięcia o karze i środkach karnych.

§ 3. W apelacji można podnosić zarzuty, które nie stano-
wiły lub nie mogły stanowić przedmiotu zażalenia.

§ 3. Apelację co do środka karnego uważa się za zwró-
coną przeciwko całości rozstrzygnięcia o środkach kar-
nych. Zaskarżyć można również brak rozstrzygnięcia  
w przedmiocie środka karnego.

Brak. § 4. W apelacji można podnosić zarzuty, które nie stano-
wiły lub nie mogły stanowić przedmiotu zażalenia.

Brak. § 5. Podstawą apelacji nie mogą być zarzuty określo-
ne w art. 438 pkt 3 i 4, związane z treścią zawartego 
porozumienia, o którym mowa w art. 343, art. 343a 
i art. 387.

Art. 449 Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę na rozprawie,  
a w wypadkach przewidzianych przez ustawę – na po-
siedzeniu.

§ 1. Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę na rozprawie, 
a w wypadkach przewidzianych przez ustawę – na po-
siedzeniu.

Brak. § 2. Jeśli postępowanie przygotowawcze zakończyło 
się w formie dochodzenia, sąd odwoławczy orzeka na 
rozprawie jednoosobowo, chyba że prezes sądu lub 
sąd postanowi inaczej.

DZIAŁ IX.  POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE
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Art. 449a W wypadku określonym w art. 423 § 1a przed wydaniem 

orzeczenia sąd odwoławczy może zwrócić sprawę sądowi 
pierwszej instancji w celu sporządzenia uzasadnienia za-
skarżonego wyroku w niezbędnym zakresie, jeżeli ma to 
zapewnić prawidłowe wyrokowanie w sprawie.

§ 1. Jeżeli ma to zapewnić prawidłowe wyrokowanie 
w sprawie, sąd odwoławczy przed wydaniem orzeczenia 
może zwrócić akta sprawy sądowi pierwszej instancji  
w celu uzupełnienia uzasadnienia zaskarżonego wyro-
ku w niezbędnym zakresie, jednocześnie szczegółowo 
wskazując zakres uzupełnienia i kwestie, o które nale-
ży uzupełnić uzasadnienie.

Brak. § 2. Do uzupełnienia uzasadnienia stosuje się odpo-
wiednio przepisy dotyczące sporządzania, doręczania 
i zaskarżania uzasadnienia wyroku.

Art. 450 § 1. Udział w rozprawie prokuratora, a obrońcy w wypad-
kach określonych w art. 79 i 80 jest obowiązkowy.

§ 1. Udział w rozprawie prokuratora, a obrońcy w wy-
padkach określonych w art. 79, art. 80 i art. 80a § 1 jest 
obowiązkowy.

§ 2. Udział w rozprawie innych stron i ich pełnomoc-
ników oraz obrońcy w wypadkach niewymienionych  
w § 1 jest obowiązkowy wtedy, gdy prezes sądu lub sąd 
uzna to za konieczne.

§ 2. Udział w rozprawie innych stron i ich pełnomoc-
ników oraz obrońcy w wypadkach niewymienionych  
w § 1 jest obowiązkowy wtedy, gdy prezes sądu lub sąd 
uzna to za konieczne.

§ 3. Niestawiennictwo należycie zawiadomionych o ter-
minie rozprawy stron, obrońców lub pełnomocników nie 
tamuje rozpoznania sprawy, chyba że ich udział jest obo-
wiązkowy.

§ 3. Niestawiennictwo należycie zawiadomionych o ter-
minie rozprawy stron, obrońców lub pełnomocników nie 
tamuje rozpoznania sprawy, chyba że ich udział jest obo-
wiązkowy.

Art. 451 Sąd odwoławczy, na wniosek oskarżonego pozbawionego 
wolności, zarządza sprowadzenie go na rozprawę, chyba 
że uzna za wystarczającą obecność obrońcy. O prawie 
złożenia wniosku należy pouczyć oskarżonego. Jeżeli 
sąd nie zarządza sprowadzenia oskarżonego, który nie ma 
obrońcy, wyznacza obrońcę z urzędu.

Sąd odwoławczy, na wniosek oskarżonego pozbawionego 
wolności złożony w terminie 7 dni od daty doręczenia 
mu zawiadomienia o przyjęciu apelacji, zarządza spro-
wadzenie go na rozprawę, chyba że uzna za wystarczającą 
obecność obrońcy. Wniosek złożony po terminie podlega 
rozpoznaniu, jeżeli nie powoduje to konieczności odro-
czenia rozprawy. O prawie złożenia wniosku należy po-
uczyć oskarżonego. Jeżeli sąd nie zarządza sprowadzenia 
oskarżonego, który nie ma obrońcy, sąd, prezes sądu lub 
referendarz sądowy wyznacza obrońcę z urzędu.

Art. 452 § 1. Sąd odwoławczy nie może przeprowadzić postępo-
wania dowodowego co do istoty sprawy.

§ 1. Uchylony.

§ 2. Sąd odwoławczy może jednak w wyjątkowych wypad-
kach, uznając potrzebę uzupełnienia przewodu sądowego, 
przeprowadzić dowód na rozprawie, jeżeli przyczyni się to 
do przyspieszenia postępowania, a nie jest konieczne prze-
prowadzenie na nowo przewodu w całości lub w znacznej 
części. Dowód można dopuścić również przed rozprawą.

§ 2.  Sąd odwoławczy dopuszcza dowody na rozprawie, 
jeżeli nie jest konieczne przeprowadzenie na nowo prze-
wodu w całości. Dowody można dopuścić również przed 
rozprawą.

Art. 454 § 1. Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, któ-
ry został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do 
którego w pierwszej instancji umorzono lub warunkowo 
umorzono postępowanie.

§ 1. Sąd odwoławczy nie może skazać oskarżonego, któ-
ry został uniewinniony w pierwszej instancji lub co do 
którego w pierwszej instancji umorzono lub warunkowo 
umorzono postępowanie.

§ 2. Sąd odwoławczy może orzec surowszą karę pozba-
wienia wolności tylko wtedy, gdy nie zmienia ustaleń fak-
tycznych przyjętych za podstawę zaskarżonego wyroku.

§ 2. Uchylony.

§ 3. Sąd odwoławczy nie może zaostrzyć kary przez wy-
mierzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.

§ 3. Sąd odwoławczy nie może zaostrzyć kary przez wymie-
rzenie kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Art. 455a Brak. Nie można uchylić wyroku z tego powodu, że jego uza-
sadnienie nie spełnia wymogów określonych w art. 424.

Art. 457 § 1. Uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w ter-
minie 14 dni.

§ 1. Uzasadnienie wyroku sporządza się z urzędu w ter-
minie 14 dni.

§ 2. Jeżeli sąd utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy, uznając 
apelację za oczywiście bezzasadną, uzasadnienie sporządza 
się na wniosek strony, chyba że zostało zgłoszone zdanie 
odrębne. Przepisy art. 422 i 423 stosuje się odpowiednio.

§ 2.  Jeżeli sąd zmienia lub utrzymuje zaskarżony wy-
rok w mocy, uzasadnienie sporządza się na wniosek stro-
ny, chyba że zostało złożone zdanie odrębne. Przepisy  
art. 422 i art. 423 stosuje się odpowiednio.

§ 3. W uzasadnieniu należy podać, czym kierował się sąd 
wydając wyrok oraz dlaczego zarzuty i wnioski apelacji 
sąd uznał za zasadne albo niezasadne.

§ 3. W uzasadnieniu należy podać, czym kierował się sąd 
wydając wyrok oraz dlaczego zarzuty i wnioski apelacji 
sąd uznał za zasadne albo niezasadne.
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Rozdział 50.  
Zażalenie i sprzeciw

Art. 460 Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od daty ogłoszenia 
postanowienia, a jeżeli ustawa nakazuje doręczenie po-
stanowienia – od daty doręczenia. Dotyczy to również 
zażalenia na rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów lub 
opłat zawarte w wyroku; jeżeli jednak odwołujący się 
złoży wniosek o sporządzenie na piśmie oraz doręczenie 
uzasadnienia wyroku, zażalenie można wnieść w terminie 
przewidzianym do wniesienia apelacji.

Zażalenie lub sprzeciw wnosi się w terminie 7 dni 
od daty ogłoszenia postanowienia, a jeżeli ustawa 
nakazuje doręczenie postanowienia – od daty dorę-
czenia. Dotyczy to również zażalenia na zawarte  
w wyroku rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów lub 
opłat; jeżeli jednak odwołujący się złoży wniosek o spo-
rządzenie na piśmie oraz doręczenie uzasadnienia wyro-
ku, zażalenie można wnieść w terminie przewidzianym 
do wniesienia apelacji.

Art. 461 § 1. Do zażalenia na postanowienie kończące postępowa-
nie, sporządzonego przez prokuratora, obrońcę, lub peł-
nomocnika, dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla 
osób, których dotyczy zaskarżone postanowienie. Odpisy 
te doręcza się tym osobom niezwłocznie.

§ 1. Do zażalenia na postanowienie kończące postępowa-
nie, sporządzonego przez prokuratora, obrońcę, lub peł-
nomocnika, dołącza się odpowiednią liczbę odpisów dla 
osób, których dotyczy zaskarżone postanowienie. Odpisy 
te doręcza się tym osobom niezwłocznie.

§ 2. Jeżeli zażalenie pochodzi od osób niewymienionych 
w § 1, o jego wniesieniu zawiadamia się osoby, których 
dotyczy zaskarżone postanowienie.

§ 2. Jeżeli zażalenie lub sprzeciw pochodzi od osób nie-
wymienionych w § 1, o jego wniesieniu zawiadamia się 
osoby, których dotyczy zaskarżone postanowienie.

Art. 466 § 1. Przepisy dotyczące zażaleń na postanowienia stosuje 
się odpowiednio do zażaleń na zarządzenia.

§ 1. Przepisy dotyczące sprzeciwów i zażaleń na postano-
wienia stosuje się odpowiednio do sprzeciwów i zażaleń 
na zarządzenia.

§ 2. Zażalenie na zarządzenie prezesa rozpoznaje sąd od-
woławczy.

§ 2. Zażalenie na zarządzenie prezesa rozpoznaje sąd od-
woławczy.

Dział X. 
Postępowanie szczególne 

 
Rozdział 51.  

Postępowanie uproszczone – uchylony 

Rozdział 52.  
Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego

Art. 485 W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy 
o postępowaniu uproszczonym, z zachowaniem przepisów 
niniejszego rozdziału. Przepisu art. 470 nie stosuje się.

W sprawach z oskarżenia prywatnego stosuje się przepisy 
o postępowaniu zwyczajnym, z zachowaniem przepisów 
niniejszego rozdziału.

Art. 489 § 1. Rozprawę główną poprzedza posiedzenie pojednaw-
cze, które prowadzi sędzia.

§ 1.  Rozprawę główną poprzedza posiedzenie pojednaw-
cze, które prowadzi sędzia lub referendarz sądowy.

§ 2.  Na wniosek lub za zgodą stron sąd może zamiast po-
siedzenia pojednawczego wyznaczyć odpowiedni termin 
dla przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Prze-
pis art. 23a stosuje się odpowiednio.

§ 2.  Na wniosek lub za zgodą stron sąd może zamiast po-
siedzenia pojednawczego wyznaczyć odpowiedni termin 
dla przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Prze-
pis art. 23a stosuje się odpowiednio.

Art. 492 § 1. W razie pojednania stron postępowanie umarza się. § 1. W razie pojednania stron postępowanie umarza się. 
Postanowienie o umorzeniu postępowania może wy-
dać także referendarz sądowy.

§ 2. Jeżeli do pojednania doszło w wyniku mediacji, prze-
pis art. 490 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 2. Jeżeli do pojednania doszło w wyniku mediacji, prze-
pis art. 490 § 2 stosuje się odpowiednio.

Art. 494 § 1. Równocześnie z pojednaniem strony mogą zawrzeć 
ugodę, której przedmiotem mogą być również roszczenia 
pozostające w związku z oskarżeniem.

§ 1. Równocześnie z pojednaniem strony mogą zawrzeć 
ugodę, której przedmiotem mogą być również roszczenia 
pozostające w związku z oskarżeniem.

§ 2. Ugoda zawarta na posiedzeniu pojednawczym jest 
tytułem egzekucji sądowej po nadaniu przez sąd klauzuli 
wykonalności.

§ 2. Uchylony.

DZIAŁ X.  POSTĘPOWANIE SZCZEGÓLNE
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Rozdział 53.  
Postępowanie nakazowe

Art. 500 § 1. W sprawach o przestępstwa podlegające rozpozna-
niu w postępowaniu uproszczonym, uznając na podsta-
wie zebranego w postępowaniu przygotowawczym ma-
teriału, że przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne, 
sąd może w wypadkach pozwalających na orzeczenie 
kary ograniczenia wolności lub grzywny wydać wyrok 
nakazowy.

§ 1. W sprawach, w których prowadzono dochodzenie, 
uznając na podstawie zebranego w postępowaniu przygo-
towawczym materiału, że przeprowadzenie rozprawy nie 
jest konieczne, sąd może w wypadkach pozwalających na 
orzeczenie kary ograniczenia wolności lub grzywny wy-
dać wyrok nakazowy.

§ 2. W postępowaniu nakazowym stosuje się odpowied-
nio przepisy o postępowaniu uproszczonym, jeżeli prze-
pisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

§ 2. W postępowaniu nakazowym stosuje się odpowied-
nio przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepi-
sy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

§ 3. Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na pod-
stawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina 
oskarżonego nie budzą wątpliwości.

§ 3. Sąd może wydać wyrok nakazowy, jeżeli na pod-
stawie zebranych dowodów okoliczności czynu i wina 
oskarżonego nie budzą wątpliwości.

§ 4. Sąd wydaje wyrok nakazowy na posiedzeniu bez 
udziału stron.

§ 4. Sąd wydaje wyrok nakazowy na posiedzeniu bez 
udziału stron.

Art. 501 Wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne:
1) w stosunku do osoby pozbawionej wolności w tej lub 

innej sprawie,
2) w sprawie z oskarżenia prywatnego,
3) jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa  

w art. 79 § 1.

Wydanie wyroku nakazowego jest niedopuszczalne:
1) (uchylony),
2) w sprawie z oskarżenia prywatnego,
3) jeżeli zachodzą okoliczności, o których mowa  

w art. 79 § 1,
4) jeżeli do aktu oskarżenia dołączono wniosek, o którym 

mowa w art. 333 § 4.

Art. 503 § 1. Wydając wyrok nakazowy sąd zasądza w całości 
roszczenie zgłoszone w powództwie cywilnym lub od-
szkodowanie pieniężne na podstawie art. 415 § 5.

Uchylony.

§ 2. Jeżeli materiał dowodowy zebrany w postępowaniu 
przygotowawczym nie wystarcza do rozstrzygnięcia po-
wództwa cywilnego, sąd pozostawia powództwo cywilne 
bez rozpoznania.

Art. 506 § 1. Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo 
wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazo-
wy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku.

§ 1. Oskarżonemu i oskarżycielowi przysługuje prawo 
wniesienia sprzeciwu do sądu, który wydał wyrok nakazo-
wy, w terminie zawitym 7 dni od doręczenia tego wyroku.

§ 2. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został 
wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną.

§ 2. Prezes sądu odmawia przyjęcia sprzeciwu, jeżeli został 
wniesiony po terminie lub przez osobę nieuprawnioną.

§ 3. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci 
moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.

§ 3. W razie wniesienia sprzeciwu wyrok nakazowy traci 
moc; sprawa podlega rozpoznaniu na zasadach ogólnych.

§ 4.  Jeżeli w sprzeciwie podniesiono wyłącznie zarzuty 
przeciwko rozstrzygnięciu o roszczeniu cywilnym, wyrok 
nakazowy traci moc tylko w tej części, a sąd na posiedze-
niu pozostawia powództwo cywilne bez rozpoznania.

§ 4. Uchylony.

§ 5. Sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia 
przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.

§ 5. Sprzeciw może być cofnięty do czasu rozpoczęcia 
przewodu sądowego na pierwszej rozprawie głównej.

§ 6. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie 
jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.

§ 6. Sąd rozpoznający sprawę po wniesieniu sprzeciwu nie 
jest związany treścią wyroku nakazowego, który utracił moc.

Rozdział 54a.  
Postępowanie przyspieszone

Art. 517a W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy  
o postępowaniu uproszczonym, jeżeli przepisy niniejsze-
go rozdziału nie stanowią inaczej.

§ 1. W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy 
o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli przepisy niniejszego 
rozdziału nie stanowią inaczej.

Brak. § 2. Niestawiennictwo oskarżyciela publicznego nie ta-
muje toku rozprawy ani posiedzenia. Jeżeli w rozpra-
wie nie bierze udziału oskarżyciel publiczny, zarzuty 
oskarżenia odczytuje protokolant.



67

1 2 3

Art. 517b § 1. W postępowaniu przyspieszonym mogą być rozpo-
znawane sprawy o przestępstwa podlegające rozpoznaniu 
w trybie uproszczonym, jeżeli sprawca został ujęty na 
gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub bezpo-
średnio potem, zatrzymany oraz w ciągu 48 godzin dopro-
wadzony przez Policję i przekazany do dyspozycji sądu 
wraz z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu 
przyspieszonym, zwanym dalej „wnioskiem o rozpozna-
nie sprawy”.

§ 1. W postępowaniu przyspieszonym mogą być rozpo-
znawane sprawy, w których prowadzi się dochodzenie, 
jeżeli sprawca został ujęty na gorącym uczynku popeł-
nienia przestępstwa lub bezpośrednio potem, zatrzyma-
ny oraz w ciągu 48 godzin doprowadzony przez Policję  
i przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o roz-
poznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, zwa-
nym dalej „wnioskiem o rozpoznanie sprawy”.

§ 2. Postępowanie przyspieszone toczy się w trybie  
publicznoskargowym także o przestępstwa ścigane  
z oskarżenia prywatnego, jeżeli miały one charakter chu-
ligański.

§ 2. Postępowanie przyspieszone toczy się w trybie  
publicznoskargowym także o przestępstwa ścigane  
z oskarżenia prywatnego, jeżeli miały one charakter chu-
ligański.

§ 2a. Można odstąpić od przymusowego doprowadze-
nia do sądu sprawcy ujętego w warunkach określonych  
w § 1, jeżeli zostanie zapewnione uczestniczenie przez 
sprawcę we wszystkich czynnościach sądowych, w któ-
rych ma on prawo uczestniczyć, w szczególności złożenie 
przez niego wyjaśnień, przy użyciu urządzeń technicz-
nych, umożliwiających przeprowadzenie tych czynności 
na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem 
obrazu i dźwięku. W takim wypadku złożenie wniosku 
o rozpoznanie sprawy jest równoznaczne z przekazaniem 
sprawcy do dyspozycji sądu.

§ 2a. Można odstąpić od przymusowego doprowadze-
nia do sądu sprawcy ujętego w warunkach określonych  
w § 1, jeżeli zostanie zapewnione uczestniczenie przez 
sprawcę we wszystkich czynnościach sądowych, w któ-
rych ma on prawo uczestniczyć, w szczególności złożenie 
przez niego wyjaśnień, przy użyciu urządzeń technicz-
nych, umożliwiających przeprowadzenie tych czynności 
na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem 
obrazu i dźwięku. W takim wypadku złożenie wniosku 
o rozpoznanie sprawy jest równoznaczne z przekazaniem 
sprawcy do dyspozycji sądu.

§ 2b. W wypadku określonym w § 2a we wszystkich 
czynnościach sądowych przy użyciu urządzeń technicz-
nych, umożliwiających przeprowadzenie tych czynności 
na odległość, bierze udział w miejscu przebywania spraw-
cy referendarz sądowy lub asystent sędziego zatrudniony  
w sądzie, w którego okręgu przebywa sprawca.

§ 2b. W wypadku określonym w § 2a we wszystkich 
czynnościach sądowych przy użyciu urządzeń technicz-
nych, umożliwiających przeprowadzenie tych czynności 
na odległość, bierze udział w miejscu przebywania spraw-
cy referendarz sądowy lub asystent sędziego zatrudniony  
w sądzie, w którego okręgu przebywa sprawca.

§ 2c. Jeżeli w wypadku określonym w § 2a został ustano-
wiony obrońca, uczestniczy on w czynnościach sądowych 
przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 
przeprowadzenie tych czynności na odległość, w miejscu 
przebywania sprawcy.

§ 2c. Jeżeli w wypadku określonym w § 2a został ustano-
wiony obrońca, uczestniczy on w czynnościach sądowych 
przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających 
przeprowadzenie tych czynności na odległość, w miejscu 
przebywania sprawcy.

§ 2d. Jeżeli w wypadku określonym w § 2a w odniesie-
niu do sprawcy zachodzą okoliczności, o których mowa 
w art. 204 § 1, tłumacz uczestniczy w czynnościach są-
dowych przy użyciu urządzeń technicznych umożliwia-
jących przeprowadzenie tych czynności na odległość,  
w miejscu przebywania sprawcy.

§ 2d. Jeżeli w wypadku określonym w § 2a w odniesie-
niu do sprawcy zachodzą okoliczności, o których mowa 
w art. 204 § 1, tłumacz uczestniczy w czynnościach są-
dowych przy użyciu urządzeń technicznych umożliwia-
jących przeprowadzenie tych czynności na odległość,  
w miejscu przebywania sprawcy.

§ 3. Można odstąpić od zatrzymania i przymusowego do-
prowadzenia do sądu sprawcy ujętego w warunkach okre-
ślonych w § 1 lub zwolnić zatrzymanego, zobowiązując go 
do stawienia się w sądzie w wyznaczonym miejscu i czasie, 
w okresie nieprzekraczającym 72 godzin od chwili zatrzy-
mania albo oddania sprawcy w ręce Policji, ze skutkiem 
wezwania. Wniosek o rozpoznanie sprawy przekazuje się 
w takim wypadku sądowi wraz z materiałem dowodowym 
w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania albo oddania 
sprawcy w ręce Policji, a gdy termin ten upływa w dniu 
wolnym od pracy – w najbliższym dniu roboczym, tak jed-
nak aby sąd mógł przystąpić do rozpoznania sprawy przed 
upływem 72 godzin od chwili zatrzymania albo oddania 
sprawcy w ręce Policji.

§ 3. Można odstąpić od zatrzymania i przymusowego do-
prowadzenia do sądu sprawcy ujętego w warunkach okre-
ślonych w § 1 lub zwolnić zatrzymanego, zobowiązując go 
do stawienia się w sądzie w wyznaczonym miejscu i czasie, 
w okresie nieprzekraczającym 72 godzin od chwili zatrzy-
mania albo oddania sprawcy w ręce Policji, ze skutkiem 
wezwania. Wniosek o rozpoznanie sprawy przekazuje się 
w takim wypadku sądowi wraz z materiałem dowodowym 
w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania albo oddania 
sprawcy w ręce Policji, a gdy termin ten upływa w dniu 
wolnym od pracy – w najbliższym dniu roboczym, tak jed-
nak aby sąd mógł przystąpić do rozpoznania sprawy przed 
upływem 72 godzin od chwili zatrzymania albo oddania 
sprawcy w ręce Policji.

§ 4. W stosunku do sprawcy występku o charakterze 
chuligańskim przepis § 3 może być stosowany wyjątko-
wo, jeżeli z okoliczności wynika, że sprawca stawi się  
w sądzie w wyznaczonym miejscu i czasie oraz nie będzie 
utrudniał postępowania w inny sposób.

§ 4. W stosunku do sprawcy występku o charakterze 
chuligańskim przepis § 3 może być stosowany wyjątko-
wo, jeżeli z okoliczności wynika, że sprawca stawi się  
w sądzie w wyznaczonym miejscu i czasie oraz nie będzie 
utrudniał postępowania w inny sposób.

DZIAŁ X.  POSTĘPOWANIE SZCZEGÓLNE
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Art. 517c § 1. Dochodzenie można ograniczyć do przesłuchania oso-

by podejrzanej w charakterze podejrzanego oraz zabez-
pieczenia dowodów w niezbędnym zakresie. W toku do-
chodzenia czynności procesowych określonych w art. 303  
i 321 można nie dokonywać.

§ 1. Dochodzenie można ograniczyć do przesłuchania oso-
by podejrzanej w charakterze podejrzanego oraz zabez-
pieczenia dowodów w niezbędnym zakresie. W toku do-
chodzenia czynności procesowych określonych w art. 303  
i 321 można nie dokonywać.

§ 2. Podejrzanego poucza się o jego uprawnieniach: do 
składania wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub 
odmowy odpowiedzi na pytania, do korzystania z pomo-
cy obrońcy, do złożenia – już w toku dochodzenia – wnio-
sku, o którym mowa w art. 387 § 1, a także o możliwo-
ści złożenia przez prokuratora wniosku, o którym mowa  
w art. 335 § 1, oraz o obowiązkach i konsekwencjach 
wskazanych w art. 74, 75, 138, 139 i 517e § 2. Pouczenie 
to należy wręczyć podejrzanemu na piśmie za potwier-
dzeniem odbioru.

§ 2. Podejrzanego poucza się o jego uprawnieniach: do 
składania wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub 
odmowy odpowiedzi na pytania, do korzystania z pomocy 
obrońcy, do złożenia – już w toku dochodzenia – wnio-
sku, o którym mowa w art. 338a, a także o możliwości 
złożenia przez prokuratora wniosku, o którym mowa  
w art. 335 § 1, oraz o obowiązkach i konsekwencjach 
wskazanych w art. 74, art. 75, art. 138 i art. 139. Poucze-
nie to należy wręczyć podejrzanemu na piśmie za po-
twierdzeniem odbioru.

§ 2a. W wypadku określonym w art. 517b § 2a podejrza-
nego należy pouczyć ponadto o treści art. 517b § 2a i 2c, 
art. 517e § 1a i art. 517ea.

§ 2a. W wypadku określonym w art. 517b § 2a podejrza-
nego należy pouczyć ponadto o treści art. 517b § 2a i 2c, 
art. 517e § 1a i art. 517ea.

§ 3. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnio-
skiem, o którym mowa w art. 335 § 1, lub gdy podejrzany 
złożył wniosek określony w art. 387 § 1, podejrzanego 
przesłuchuje prokurator.

§ 3. Uchylony.

Art. 517d § 1. W razie istnienia podstaw do wystąpienia z wnio-
skiem o rozpoznanie sprawy, Policja sporządza taki 
wniosek i przekazuje go do sądu wraz ze zgromadzo-
nym materiałem dowodowym, zawiadamiając o tym 
niezwłocznie prokuratora; wniosek ten zastępuje akt 
oskarżenia.

§ 1. W razie istnienia podstaw do wystąpienia z wnio-
skiem o rozpoznanie sprawy, Policja sporządza taki 
wniosek i przekazuje go do sądu wraz ze zgromadzo-
nym materiałem dowodowym, zawiadamiając o tym 
niezwłocznie prokuratora; wniosek ten zastępuje akt 
oskarżenia.

§ 1a. W wypadku określonym w art. 517b § 2a sporzą-
dza się odpisy wniosku o rozpoznanie sprawy dla spraw-
cy oraz dla jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony,  
a także uwierzytelnione kopie wszystkich dokumentów 
materiału dowodowego przekazywanych do sądu i po-
zostawia w miejscu przebywania sprawcy. Po zakoń-
czeniu wszystkich czynności sądowych przeprowadza-
nych w trybie art. 517b § 2a kopie te włącza się do akt  
sprawy.

§ 1a. W wypadku określonym w art. 517b § 2a sporzą-
dza się odpisy wniosku o rozpoznanie sprawy dla spraw-
cy oraz dla jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony,  
a także uwierzytelnione kopie wszystkich dokumentów 
materiału dowodowego przekazywanych do sądu i po-
zostawia w miejscu przebywania sprawcy. Po zakoń-
czeniu wszystkich czynności sądowych przeprowadza-
nych w trybie art. 517b § 2a kopie te włącza się do akt  
sprawy.

§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, 
o którym mowa w art. 335 § 1, lub gdy podejrzany zło-
żył wniosek określony w art. 387 § 1, Policja przedstawia 
wniosek o rozpoznanie sprawy prokuratorowi do zatwier-
dzenia. Prokurator może odmówić zatwierdzenia wniosku 
o rozpoznanie sprawy, podejmując decyzję co do dalszego 
toku sprawy; zatwierdzając wniosek o rozpoznanie spra-
wy, może też dołączyć do niego wniosek, o którym mowa  
w art. 335 § 1.

§ 2.  Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnio-
skiem, o którym mowa w art. 335 § 1, lub gdy podej-
rzany złożył wniosek określony w art. 338a, Policja 
przedstawia wniosek o rozpoznanie sprawy prokuratoro-
wi do zatwierdzenia. Prokurator może odmówić zatwier-
dzenia wniosku o rozpoznanie sprawy, podejmując decy-
zję co do dalszego toku sprawy; zatwierdzając wniosek  
o rozpoznanie sprawy, może też dołączyć do niego wnio-
sek, o którym mowa w art. 335 § 1.

§ 3. Wniosek o rozpoznanie sprawy powinien zawierać 
dane, o których mowa w art. 332 § 1 pkt 1–5; przepisy 
art. 333 § 1–3 i art. 334 § 1 stosuje się odpowiednio;  
art. 334 § 2 nie stosuje się. Policja doręcza pokrzywdzo-
nemu pisemne pouczenie o uprawnieniach wynikających 
z art. 46 § 1 Kodeksu karnego i art. 387 § 2 oraz o treści 
art. 49a i 474a, a także o prawie do złożenia oświadczenia 
o działaniu w postępowaniu w charakterze oskarżyciela 
posiłkowego.

§ 3.  Wniosek o rozpoznanie sprawy powinien zawierać 
dane, o których mowa w art. 332 § 1; przepisy art. 333 
§ 1–3 i art. 334 § 1 stosuje się odpowiednio. Policja dorę-
cza pokrzywdzonemu pisemne pouczenie o uprawnieniach 
wynikających z art. 46 § 1 Kodeksu karnego, art. 343 
§ 3a i art. 387 § 2 oraz o treści art. 49a i art. 338a, a także  
o prawie do złożenia oświadczenia o działaniu w charakterze 
oskarżyciela posiłkowego.

§ 4. Każda osoba wezwana przez Policję w charakterze 
świadka, biegłego, tłumacza lub specjalisty jest obowiąza-
na stawić się w sądzie lub w miejscu przebywania sprawcy 
we wskazanym terminie. Art. 177 § 1a stosuje się.

§ 4. Każda osoba wezwana przez Policję w charakterze 
świadka, biegłego, tłumacza lub specjalisty jest obowiąza-
na stawić się w sądzie lub w miejscu przebywania sprawcy 
we wskazanym terminie. Art. 177 § 1a stosuje się.
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Art. 517e § 1. Odpis wniosku o rozpoznanie sprawy prezes sądu 

lub sąd doręcza oskarżonemu oraz jego obrońcy, jeże-
li został ustanowiony, oznaczając czas na przygotowa-
nie do obrony. Oskarżonemu należy umożliwić kontakt  
z obrońcą bez obecności osób trzecich.

§ 1. Odpis wniosku o rozpoznanie sprawy prezes sądu 
lub sąd doręcza oskarżonemu oraz jego obrońcy, jeżeli 
został ustanowiony, oznaczając czas na przygotowa-
nie do obrony. Oskarżonemu należy umożliwić kontakt  
z obrońcą bez obecności osób trzecich.

§ 1a. W wypadku określonym w art. 517b § 2a prezes 
sądu lub sąd, w sposób wskazany w art. 137, zawiadamia 
oskarżonego oraz jego obrońcę, jeżeli został ustanowio-
ny, o doręczeniu wniosku o rozpoznanie sprawy i ozna-
cza czas na przygotowanie się do obrony. Oskarżonemu 
oraz jego obrońcy doręcza się za pokwitowaniem przez 
funkcjonariusza Policji odpisy wniosku o rozpoznanie 
sprawy oraz udostępnia się kopie dokumentów, o których 
mowa w art. 517d § 1a. Zatrzymanemu oskarżonemu 
należy umożliwić, w miejscu jego przebywania, kontakt  
z obrońcą bez obecności osób trzecich.

§ 1a. W wypadku określonym w art. 517b § 2a prezes 
sądu lub sąd, w sposób wskazany w art. 137, zawiadamia 
oskarżonego oraz jego obrońcę, jeżeli został ustanowio-
ny, o doręczeniu wniosku o rozpoznanie sprawy i ozna-
cza czas na przygotowanie się do obrony. Oskarżonemu 
oraz jego obrońcy doręcza się za pokwitowaniem przez 
funkcjonariusza Policji odpisy wniosku o rozpoznanie 
sprawy oraz udostępnia się kopie dokumentów, o których 
mowa w art. 517d § 1a. Zatrzymanemu oskarżonemu 
należy umożliwić, w miejscu jego przebywania, kontakt  
z obrońcą bez obecności osób trzecich.

§ 2. W razie niestawiennictwa oskarżonego, o którym 
mowa w art. 517b § 3, jeżeli sąd uzna nieobecność oskar-
żonego na rozprawie za nieusprawiedliwioną, może pro-
wadzić rozprawę pod jego nieobecność, a wydanego wy-
roku nie uważa się za zaoczny; w takim wypadku odpis 
wniosku o rozpoznanie sprawy załącza się do akt sprawy.

§ 2. Uchylony.

§ 3. Sąd przystępuje niezwłocznie do rozpoznania spra-
wy; przepisów art. 339 § 1 pkt 1 i 2 i § 3–5, art. 351 § 1 
oraz art. 353 i 474a § 2 nie stosuje się.

§ 3.  Sąd przystępuje niezwłocznie do rozpoznania spra-
wy. Przepisów art. 339 § 1 pkt 1 i 2, art. 351 § 1 oraz  
art. 353 nie stosuje się.

§ 4. Powództwo cywilne jest niedopuszczalne. § 4. Uchylony.
Art. 517g § 1. Jeżeli sąd przed rozprawą główną lub w jej toku 

stwierdzi, że sprawa nie podlega rozpoznaniu w trybie 
przyspieszonym albo nie można jej rozpoznać z zachowa-
niem dopuszczalnego czasu przerw w rozprawie, o któ-
rym mowa w art. 517f § 1, rozpoznaje sprawę w dalszym 
ciągu w trybie uproszczonym w tym samym składzie. 
Jeżeli jednak zachodzi wypadek określony w art. 517b  
§ 2a, rozprawę należy wyznaczyć w takim terminie 
albo ją przerwać albo odroczyć, aby umożliwić osobi-
ste uczestniczenie w niej oskarżonego. W razie niemoż-
ności rozpoznania sprawy także w trybie uproszczonym 
sąd rozstrzyga w przedmiocie środka zapobiegawczego  
i przekazuje sprawę prokuratorowi w celu przeprowadze-
nia postępowania przygotowawczego na zasadach ogól-
nych, zawiadamiając o tym pokrzywdzonego.

§ 1.  Jeżeli sąd przed rozprawą główną lub w jej toku 
stwierdzi, że sprawa nie podlega rozpoznaniu w trybie 
przyspieszonym, rozstrzyga w przedmiocie środka zapo-
biegawczego i przekazuje sprawę prokuratorowi w celu 
przeprowadzenia postępowania przygotowawczego na 
zasadach ogólnych, zawiadamiając o tym pokrzywdzo-
nego. Jeżeli natomiast sąd stwierdzi jedynie, że spra-
wy nie można rozpoznać w postępowaniu przyspie-
szonym z zachowaniem dopuszczalnego czasu przerw  
w rozprawie, określonego w art. 517f § 1, rozpoznaje 
ją w dalszym ciągu w trybie zwyczajnym. Jeżeli jednak 
sąd stwierdzi niemożność zachowania łącznego czasu 
przerw, określonego w art. 517f § 1, już przed rozpra-
wą, rozstrzyga w przedmiocie środka zapobiegawczego 
i przekazuje sprawę prokuratorowi do przeprowadze-
nia postępowania przygotowawczego na zasadach ogól-
nych, zawiadamiając o tym pokrzywdzonego.

§ 2. Jeżeli na podstawie okoliczności ujawnionych po roz-
poczęciu przewodu sądowego sąd stwierdzi, że zachodzi 
potrzeba uzupełnienia postępowania dowodowego, zaś 
dokonanie niezbędnych czynności w postępowaniu sądo-
wym powodowałoby znaczne trudności, przekazuje spra-
wę prokuratorowi w celu przeprowadzenia postępowania 
przygotowawczego na zasadach ogólnych, zawiadamia-
jąc o tym pokrzywdzonego; przed przekazaniem sprawy 
sąd rozstrzyga w przedmiocie środka zapobiegawczego.

§ 2. Jeżeli na podstawie okoliczności ujawnionych po roz-
poczęciu przewodu sądowego sąd stwierdzi, że zachodzi 
potrzeba uzupełnienia postępowania dowodowego, zaś 
dokonanie niezbędnych czynności w postępowaniu sądo-
wym powodowałoby znaczne trudności, przekazuje spra-
wę prokuratorowi w celu przeprowadzenia postępowania 
przygotowawczego na zasadach ogólnych, zawiadamia-
jąc o tym pokrzywdzonego; przed przekazaniem sprawy 
sąd rozstrzyga w przedmiocie środka zapobiegawczego.

§ 3. Jeżeli na podstawie okoliczności ujawnionych po roz-
poczęciu przewodu sądowego sąd przewiduje możliwość 
wymierzenia kary powyżej 2 lat pozbawienia wolności, 
rozstrzyga w przedmiocie środka zapobiegawczego i prze-
kazuje sprawę prokuratorowi w celu przeprowadzenia 
postępowania przygotowawczego na zasadach ogólnych; 
sędzia, który brał udział w wydaniu postanowienia, jest  
z mocy prawa wyłączony od dalszego udziału w sprawie.

§ 3. Jeżeli na podstawie okoliczności ujawnionych po roz-
poczęciu przewodu sądowego sąd przewiduje możliwość 
wymierzenia kary powyżej 2 lat pozbawienia wolności, 
rozstrzyga w przedmiocie środka zapobiegawczego i prze-
kazuje sprawę prokuratorowi w celu przeprowadzenia 
postępowania przygotowawczego na zasadach ogólnych; 
sędzia, który brał udział w wydaniu postanowienia, jest  
z mocy prawa wyłączony od dalszego udziału w sprawie.

DZIAŁ X.  POSTĘPOWANIE SZCZEGÓLNE
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§ 4. W razie skazania oskarżonego na karę pozbawienia 
wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania 
sąd, po wysłuchaniu stron, rozstrzyga w przedmiocie 
środka zapobiegawczego.

§ 4. W razie skazania oskarżonego na karę pozbawienia 
wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania 
sąd, po wysłuchaniu stron, rozstrzyga w przedmiocie 
środka zapobiegawczego.

Art. 517h § 1. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uza-
sadnienia wyroku może być zgłoszony ustnie do proto-
kołu rozprawy lub posiedzenia albo złożony na piśmie 
w terminie zawitym 3 dni od daty ogłoszenia wyroku. 
Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien wska-
zywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

§ 1. Wniosek o sporządzenie na piśmie i doręczenie uza-
sadnienia wyroku może być zgłoszony ustnie do proto-
kołu rozprawy lub posiedzenia albo złożony na piśmie 
w terminie zawitym 3 dni od daty doręczenia wyroku. 
Wniosek niepochodzący od oskarżonego powinien wska-
zywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

§ 2. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku w terminie 3 dni 
od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

§ 2. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku w terminie 3 dni 
od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia.

§ 3. Termin do wniesienia apelacji wynosi 7 dni i biegnie 
dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyro-
ku z uzasadnieniem.

§ 3. Termin do wniesienia apelacji wynosi 7 dni i biegnie 
dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyro-
ku z uzasadnieniem.

§ 4. W razie złożenia apelacji przekazuje się ją niezwłocz-
nie wraz z aktami sądowi odwoławczemu, który rozpo-
znaje sprawę najpóźniej w ciągu miesiąca od daty jej 
wpływu do tego sądu. Przepisu art. 448 nie stosuje się.

§ 4. W razie złożenia apelacji przekazuje się ją niezwłocz-
nie wraz z aktami sądowi odwoławczemu, który rozpo-
znaje sprawę najpóźniej w ciągu miesiąca od daty jej 
wpływu do tego sądu. Przepisu art. 448 nie stosuje się.

§ 5. W wypadku wniesienia apelacji przez prokuratora, 
obrońcę lub pełnomocnika sąd odwoławczy dołącza do 
zawiadomienia o terminie rozprawy apelacyjnej odpis 
apelacji strony przeciwnej.

§ 5. W wypadku wniesienia apelacji przez prokuratora, 
obrońcę lub pełnomocnika sąd odwoławczy dołącza do 
zawiadomienia o terminie rozprawy apelacyjnej odpis 
apelacji strony przeciwnej.

Art. 517i § 1. Jeżeli po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd stwier-
dza, że zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania do-
wodowego co do istoty sprawy, może – uchylając wyrok 
– przekazać sprawę prokuratorowi w celu przeprowadzenia 
postępowania przygotowawczego na zasadach ogólnych.

§ 1. Jeżeli po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd stwier-
dza, że zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania do-
wodowego co do istoty sprawy, może – uchylając wyrok 
– przekazać sprawę prokuratorowi w celu przeprowadzenia 
postępowania przygotowawczego na zasadach ogólnych.

§ 2. W wypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy 
do ponownego rozpoznania dalsze postępowanie toczy 
się w trybie uproszczonym. W razie niemożności rozpo-
znania sprawy w postępowaniu uproszczonym, uchylając 
wyrok, sąd przekazuje sprawę prokuratorowi w celu prze-
prowadzenia postępowania przygotowawczego na zasa-
dach ogólnych.

§ 2. W wypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy 
do ponownego rozpoznania dalsze postępowanie toczy 
się w trybie zwyczajnym.

Art. 517j § 1. Dla umożliwienia oskarżonemu korzystania z po-
mocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym ustana-
wia się obowiązek pełnienia przez adwokatów dyżurów  
w czasie i miejscu ustalonym w odrębnych przepisach.

§ 1. W celu umożliwienia oskarżonemu korzystania z po-
mocy obrońcy w postępowaniu przyspieszonym ustana-
wia się obowiązek pełnienia przez adwokatów i radców 
prawnych dyżurów w czasie i miejscu ustalonym w od-
rębnych przepisach.

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze roz-
porządzenia, sposób zapewnienia oskarżonemu korzy-
stania z pomocy obrońcy i możliwości jego wyboru  
w postępowaniu przyspieszonym, w tym organizacji 
dyżurów, o których mowa w § 1, mając na uwadze pra-
widłowy przebieg postępowania przyspieszonego oraz 
konieczność zapewnienia oskarżonemu możliwości wy-
boru obrońcy.

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze roz-
porządzenia, sposób zapewnienia oskarżonemu korzy-
stania z pomocy obrońcy i możliwości jego wyboru  
w postępowaniu przyspieszonym, w tym organizacji 
dyżurów, o których mowa w § 1, mając na uwadze pra-
widłowy przebieg postępowania przyspieszonego oraz 
konieczność zapewnienia oskarżonemu możliwości wy-
boru obrońcy.

Dział XI. 
Nadzwyczajne środki zaskarżenia 

 
Rozdział 55.  

Kasacja

Art. 519 Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończą-
cego postępowanie może być wniesiona kasacja. Przepisu 
art. 425 § 2 zdanie drugie nie stosuje się.

Od prawomocnego wyroku sądu odwoławczego kończą-
cego postępowanie oraz od prawomocnego postano-
wienia sądu odwoławczego o umorzeniu postępowania 
i zastosowaniu środka zabezpieczającego określonego  
w art. 93a Kodeksu karnego może być wniesiona kasacja. 
Przepisu art. 425 § 2 zdanie drugie nie stosuje się.
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Art. 523 § 1. Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchy-

bień wymienionych w art. 439 lub innego rażącego na-
ruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na 
treść orzeczenia; kasacja nie może być wniesiona wyłącz-
nie z powodu niewspółmierności kary.

§ 1. Kasacja może być wniesiona tylko z powodu uchy-
bień wymienionych w art. 439 lub innego rażącego na-
ruszenia prawa, jeżeli mogło ono mieć istotny wpływ na 
treść orzeczenia; kasacja nie może być wniesiona wyłącz-
nie z powodu niewspółmierności kary. Strona nie może 
również wnieść kasacji na podstawie zarzutu narusze-
nia art. 440.

§ 2. Kasację na korzyść można wnieść jedynie w razie 
skazania oskarżonego za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowe-
go zawieszenia jej wykonania.

§ 2. Kasację na korzyść można wnieść jedynie w razie 
skazania oskarżonego za przestępstwo lub przestępstwo 
skarbowe na karę pozbawienia wolności bez warunkowe-
go zawieszenia jej wykonania.

§ 3. Kasację na niekorzyść można wnieść jedynie  
w razie uniewinnienia oskarżonego albo umorzenia po-
stępowania z przyczyn wskazanych w art. 17 § 1 pkt 3 i 4 
oraz z powodu niepoczytalności sprawcy.

§ 3. Kasację na niekorzyść można wnieść jedynie  
w razie uniewinnienia oskarżonego albo umorzenia po-
stępowania z przyczyn wskazanych w art. 17 § 1 pkt 3 i 4 
oraz z powodu niepoczytalności sprawcy.

§ 4. Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3 nie dotyczą kasacji:
1) wniesionej z powodu uchybień wymienionych  

w art. 439,
2) w wypadku określonym w art. 521.

§ 4. Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3 nie dotyczą kasacji:
1) wniesionej z powodu uchybień wymienionych  

w art. 439,
2) w wypadku określonym w art. 521.

Art. 524 § 1. Termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi  
30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. 
Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem nale-
ży zgłosić w sądzie, który wydał orzeczenie, w terminie 
zawitym 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia. Przepis  
art. 445 § 2 stosuje się odpowiednio.

§ 1. Termin do wniesienia kasacji dla stron wynosi  
30 dni od daty doręczenia orzeczenia z uzasadnieniem. 
Wniosek o doręczenie orzeczenia z uzasadnieniem nale-
ży zgłosić w sądzie, który wydał orzeczenie, w terminie 
zawitym 7 dni od daty ogłoszenia orzeczenia, a jeżeli 
ustawa przewiduje doręczenie orzeczenia, od daty 
jego doręczenia. Przepis art. 445 § 2 stosuje się odpo-
wiednio.

§ 2. Terminu do wniesienia kasacji, wskazanego w § 1, 
 nie stosuje się do kasacji wnoszonej przez Ministra Spra-
wiedliwości, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

§ 2. Terminu do wniesienia kasacji, wskazanego w § 1, 
 nie stosuje się do kasacji wnoszonej przez Ministra Spra-
wiedliwości, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw 
Obywatelskich i Rzecznika Praw Dziecka.

§ 3. Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na nie-
korzyść oskarżonego wniesionej po upływie 6 miesięcy 
od daty uprawomocnienia się orzeczenia.

§ 3. Niedopuszczalne jest uwzględnienie kasacji na nieko-
rzyść oskarżonego wniesionej po upływie 6 miesięcy od 
daty uprawomocnienia się orzeczenia.

Art. 526 § 1. W kasacji należy podać, na czym polega zarzucane 
uchybienie.

§ 1. W kasacji należy podać, na czym polega zarzucane 
uchybienie.

§ 2. Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Ministra 
Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Rzeczni-
ka Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka,  
powinna być sporządzona i podpisana przez obrońcę  
lub pełnomocnika będącego adwokatem albo radcą 
prawnym.

§ 2. Jeżeli kasacja nie pochodzi od prokuratora, Ministra 
Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego, Rzecznika 
Praw Obywatelskich albo Rzecznika Praw Dziecka, po-
winna być sporządzona i podpisana przez obrońcę lub 
pełnomocnika.

Art. 528 § 1. Środek odwoławczy nie przysługuje na odmowę:
1) zwolnienia od uiszczenia opłaty, o której mowa  

w art. 527 § 1,
2) wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego w celu 

sporządzenia kasacji,
3) przywrócenia terminu, o którym mowa w art. 524 § 1 

zdanie pierwsze.

§ 1. Środek odwoławczy nie przysługuje na odmowę:
1) zwolnienia od uiszczenia opłaty, o której mowa  

w art. 527 § 1,
2) wyznaczenia adwokata lub radcy prawnego w celu 

sporządzenia kasacji,
3) przywrócenia terminu, o którym mowa w art. 524 § 1 

zdanie pierwsze.
§ 2. Przepis art. 447 § 3 stosuje się odpowiednio. § 2.  Przepis art. 447 § 4 stosuje się odpowiednio.

Art. 538 § 1. Z chwilą uchylenia wyroku wykonanie kary ustaje; 
karę już wykonaną – w wypadku późniejszego ponowne-
go skazania – zalicza się na poczet nowo orzeczonej kary.

§ 1.  Z chwilą uchylenia wyroku wykonanie kary i środ-
ka karnego ustaje; karę i środek karny już wykonane 
– w wypadku późniejszego ponownego skazania – zali-
cza się odpowiednio na poczet nowo orzeczonej kary lub 
środka karnego.

§ 2. Sąd może zastosować środek zapobiegawczy. § 2.  Sąd Najwyższy, uchylając orzeczenie, może za-
stosować środek zapobiegawczy. Na postanowienie  
o zastosowaniu tymczasowego aresztowania służy za-
żalenie do równorzędnego składu Sądu Najwyższego.

DZIAŁ XI.  NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA
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§ 3. W razie uchylenia prawomocnego wyroku o warun-
kowym umorzeniu postępowania lub orzekającego karę  
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, w wypadku 
ponownego orzeczenia o warunkowym umorzeniu postę-
powania lub kary z warunkowym zawieszeniem jej wy-
konania, na poczet okresu próby zalicza się okres próby, 
który upłynął od uprawomocnienia się wyroku do daty 
jego uchylenia.

§ 3. W razie uchylenia prawomocnego wyroku o warun-
kowym umorzeniu postępowania lub orzekającego karę  
z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, w wypadku 
ponownego orzeczenia o warunkowym umorzeniu postę-
powania lub kary z warunkowym zawieszeniem jej wy-
konania, na poczet okresu próby zalicza się okres próby, 
który upłynął od uprawomocnienia się wyroku do daty 
jego uchylenia.

Rozdział 56.  
Wznowienie postępowania

Art. 540 § 1. Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym 
orzeczeniem wznawia się, jeżeli:
1) w związku z postępowaniem dopuszczono się prze-

stępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyję-
cia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia,

2) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub do-
wody nie znane przedtem sądowi, wskazujące na to, że:
a) skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie sta-

nowił przestępstwa lub nie podlegał karze,
b) skazano go za przestępstwo zagrożone karą surow-

szą albo nie uwzględniono okoliczności zobowią-
zujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo 
też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na 
nadzwyczajne obostrzenie kary,

c) sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie 
karne błędnie przyjmując popełnienie przez oskar-
żonego zarzucanego mu czynu.

§ 1. Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym 
orzeczeniem wznawia się, jeżeli:
1) w związku z postępowaniem dopuszczono się prze-

stępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa do przyję-
cia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia,

2) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lub do-
wody wskazujące na to, że:
a) skazany nie popełnił czynu albo czyn jego nie sta-

nowił przestępstwa lub nie podlegał karze,
b) skazano go za przestępstwo zagrożone karą surow-

szą albo nie uwzględniono okoliczności zobowią-
zujących do nadzwyczajnego złagodzenia kary albo 
też błędnie przyjęto okoliczności wpływające na 
nadzwyczajne obostrzenie kary,

c) sąd umorzył lub warunkowo umorzył postępowanie 
karne, błędnie przyjmując popełnienie przez oskar-
żonego zarzucanego mu czynu.

§ 2. Postępowanie wznawia się na korzyść strony, jeżeli 
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konsty-
tucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą 
przepisu prawnego, na podstawie którego zostało wydane 
orzeczenie; wznowienie nie może nastąpić na niekorzyść 
oskarżonego.

§ 2. Postępowanie wznawia się na korzyść strony, jeżeli 
Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności z Konsty-
tucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą 
przepisu prawnego, na podstawie którego zostało wydane 
orzeczenie; wznowienie nie może nastąpić na niekorzyść 
oskarżonego.

§ 3. Postępowanie wznawia się na korzyść oskarżone-
go, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia orga-
nu międzynarodowego działającego na mocy umowy 
międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą  
Polską.

§ 3. Postępowanie wznawia się na korzyść oskarżone-
go, gdy potrzeba taka wynika z rozstrzygnięcia organu  
międzynarodowego działającego na mocy umowy 
międzynarodowej ratyfikowanej przez Rzeczpospolitą  
Polską.

Art. 540b § 1. Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym 
orzeczeniem można wznowić na wniosek oskarżonego, 
złożony w terminie zawitym miesiąca od dnia, w którym 
dowiedział się o zapadłym wobec niego orzeczeniu, jeżeli:
1) sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, 

któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie 
posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny 
sposób niż osobiście, gdy wykaże on, że nie wiedział  
o terminie oraz o możliwości wydania orzeczenia pod 
jego nieobecność,

2) orzeczenia, o którym mowa w art. 100 § 2 i 3, wydane-
go pod nieobecność skazanego oraz orzeczenia, o którym 
mowa w art. 479 § 1, nie doręczono skazanemu albo do-
ręczono w inny sposób niż osobiście, gdy wykaże on, że 
nie wiedział o jego treści oraz o przysługującym mu pra-
wie, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia.

§ 1. Postępowanie sądowe zakończone prawomocnym 
orzeczeniem można wznowić na wniosek oskarżonego, 
złożony w terminie zawitym miesiąca od dnia, w którym 
dowiedział się o zapadłym wobec niego orzeczeniu, jeżeli:
1) sprawę rozpoznano pod nieobecność oskarżonego, 

któremu nie doręczono zawiadomienia o terminie 
posiedzenia lub rozprawy albo doręczono je w inny 
sposób niż osobiście, gdy wykaże on, że nie wiedział  
o terminie oraz o możliwości wydania orzeczenia pod 
jego nieobecność,

2) orzeczenia, o którym mowa w art. 100 § 3 i 4, wyda-
nego pod nieobecność skazanego nie doręczono skaza-
nemu albo doręczono w inny sposób niż osobiście, gdy 
wykaże on, że nie wiedział o jego treści oraz o przy-
sługującym mu prawie, terminie i sposobie wniesienia 
środka zaskarżenia.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w wypadkach, o których 
mowa w art. 136 § 1 oraz art. 139 § 1, a także jeżeli  
w rozprawie lub posiedzeniu uczestniczył obrońca.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się w wypadkach, o których 
mowa w art. 133 § 2, art. 136 § 1 oraz art. 139 § 1, a także 
jeżeli w rozprawie lub posiedzeniu uczestniczył obrońca.

Art. 543 § 1. Wznowienie postępowania, ograniczone wyłącznie 
do orzeczenia o roszczeniach majątkowych wynikających 
z przestępstwa, może nastąpić tylko przez sąd właściwy 
do orzekania w sprawach cywilnych.

Uchylony.
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§  2.  Do  wznowienia  oraz  dalszego  postępowania  po 
wznowieniu sąd właściwy do orzekania w sprawach cy-
wilnych stosuje odpowiednio przepisy Kodeksu postępo-
wania cywilnego.

Art. 545 §  1.   W  postępowaniu  o  wznowienie  stosuje  się  odpo-
wiednio art. 425 § 2 zdanie pierwsze, § 3 i 4, art. 429, 
430 § 1, art. 431, 432, 435, 442, 456, 529, 530, 532 i 538,  
a w razie wznowienia postępowania na korzyść oskarżo-
nego stosuje się odpowiednio art. 434 i 443.

§ 1. W postępowaniu o wznowienie stosuje się odpowied-
nio art. 425 § 2 zdanie pierwsze, § 3 i 4, art. 429, art. 430 
§ 1, art. 431, art. 432, art. 435, art. 442, art. 456, art. 457 
§ 1 i 3, art. 529, art. 530, art. 532 i art. 538, a w razie 
wznowienia postępowania na korzyść oskarżonego stosuje 
się odpowiednio art. 434 i art. 443.

§  2.    Wniosek  o  wznowienie  postępowania,  jeżeli  nie 
pochodzi  od  prokuratora,  powinien  być  sporządzony  
i podpisany przez adwokata albo radcę prawnego. Przepis  
art. 446 § 2 stosuje się odpowiednio.

§  2.  Wniosek  o  wznowienie  postępowania,  jeżeli  nie 
pochodzi  od  prokuratora,  powinien  być  sporządzony  
i podpisany przez obrońcę albo pełnomocnika. Przepisy 
art. 446 stosuje się odpowiednio.

Brak. § 3. Sąd, orzekając jednoosobowo, odmawia przy-
jęcia wniosku niepochodzącego od osoby wymienio-
nej w § 2 bez wzywania do usunięcia jego braków 
formalnych, jeżeli z treści wniosku, w szczególno-
ści odwołującego się do okoliczności, które były już 
rozpoznawane w postępowaniu o wznowienie postę-
powania, wynika jego oczywista bezzasadność. Na 
postanowienie o odmowie przyjęcia wniosku przy-
sługuje zażalenie do tego samego sądu orzekającego  
w składzie trzech sędziów.

Dział XII. 
Postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia 

Rozdział 58.  
Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu

Art. 552 § 1. Oskarżonemu, który w wyniku wznowienia postępo-
wania lub kasacji został uniewinniony lub skazany na ła-
godniejszą karę, służy od Skarbu Państwa odszkodowanie 
za poniesioną szkodę oraz zadośćuczynienie za doznaną 
krzywdę, wynikłe z wykonania względem niego w cało-
ści lub w części kary, której nie powinien był ponieść.

§ 1.  Oskarżonemu, który w wyniku kasacji lub wznowie-
nia postępowania został uniewinniony lub wobec którego 
orzeczono łagodniejszą karę lub środek karny albo śro-
dek związany z poddaniem sprawcy próbie, przysługu-
je od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną szko-
dę  oraz  zadośćuczynienie  za  doznaną  krzywdę,  wynikłe  
z wykonania względem niego w całości lub w części kary 
lub środka, których nie powinien był ponieść, oraz wy-
konywania wobec niego środka przymusu określonego 
w dziale VI. W razie ponownego skazania oskarżonego 
odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje za nie-
zasadne wykonywanie środków przymusu w zakresie, 
w jakim nie zostały zaliczone na poczet orzeczonych kar 
lub środków.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli po uchyleniu ska-
zującego  orzeczenia  postępowanie  umorzono  wskutek 
okoliczności,  których  nie  uwzględniono  we  wcześniej-
szym postępowaniu.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się także, jeżeli po uchyleniu ska-
zującego  orzeczenia  postępowanie  umorzono  wskutek 
okoliczności,  których  nie  uwzględniono  we  wcześniej-
szym postępowaniu.

§ 3. Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia powsta-
je również w związku z zastosowaniem środka zabezpie-
czającego w warunkach określonych w § 1 i 2.

§ 3. Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia powsta-
je również w związku z zastosowaniem środka zabezpie-
czającego w warunkach określonych w § 1 i 2.

§ 4. Odszkodowanie i zadośćuczynienie przysługuje rów-
nież w wypadku niewątpliwie niesłusznego tymczasowe-
go aresztowania lub zatrzymania.

§ 4.  Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia  
z racji niesłusznego wykonania kary lub środka kar-
nego przysługuje również, jeżeli w wyniku kasacji lub 
wznowienia postępowania stwierdzono, że zarządzenie 
wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawie-
szono lub z której wykonania warunkowo zwolniono, 
albo podjęcie warunkowo umorzonego postępowania 
i orzeczenie wobec sprawcy kary lub środka karnego 
było niewątpliwie niezasadne.

DZIAŁ XII.  POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA
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Art. 552a Brak. § 1. W razie uniewinnienia oskarżonego lub umorze-

nia wobec niego postępowania w wypadkach innych 
niż określone w art. 552 § 1-3 oskarżonemu przysłu-
guje od Skarbu Państwa odszkodowanie za poniesioną 
szkodę i zadośćuczynienie za doznaną krzywdę, wyni-
kłe z wykonywania wobec niego w tym postępowaniu 
środków przymusu, o których mowa w dziale VI.
§ 2. Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynie-
nie, o którym mowa w § 1, przysługuje także oskarżo-
nemu w razie skazania z tytułu niezasadnego wykony-
wania środków zapobiegawczych lub zabezpieczenia 
majątkowego w zakresie, w jakim z uwagi na rodzaj 
i rozmiar orzeczonych kar lub środków karnych nie 
można było zaliczyć na ich poczet okresów wykony-
wania odpowiednich środków zapobiegawczych pod-
legających takiemu zaliczeniu lub w pełni wykorzystać 
zastosowanego zabezpieczenia majątkowego.
§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w razie orze-
czenia o warunkowym umorzeniu postępowania.

Art. 552b Brak. Prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia przysłu-
guje również osobie innej niż oskarżony w razie nie-
wątpliwie niesłusznego zatrzymania w związku z po-
stępowaniem karnym.

Art. 553 § 1. Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie 
nie przysługuje temu, kto w zamiarze wprowadzenia w 
błąd sądu lub organu ścigania złożył fałszywe zawiado-
mienie o popełnieniu przestępstwa lub fałszywe wyja-
śnienie i spowodował tym niekorzystne dla siebie orze-
czenie w przedmiocie skazania, tymczasowego aresz-
towania, zastosowania środka zabezpieczającego albo 
zatrzymanie.

§ 1. Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie 
nie przysługuje temu, kto w zamiarze wprowadzenia  
w błąd organu ścigania lub sądu złożył fałszywe za-
wiadomienie o przestępstwie lub fałszywe wyjaśnienia 
i spowodował tym niekorzystne dla siebie orzeczenie  
w przedmiocie skazania, warunkowego umorzenia po-
stępowania, zastosowania środka zabezpieczającego 
albo wykonania środka przymusu.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do osób składających 
oświadczenie w warunkach określonych w art. 171  
§ 3, 4 i 6, jak również gdy szkoda lub krzywda powstała na 
skutek przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obo-
wiązku przez funkcjonariusza państwowego.

§ 2. Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynie-
nie z tytułu wykonywania środka przymusu nie przy-
sługuje, jeżeli jego zastosowanie nastąpiło z powodu 
bezprawnego utrudniania postępowania przez oskar-
żonego.

§ 3. W wypadku przyczynienia się przez oskarżone-
go do wydania orzeczenia, o którym mowa w § 1,  
art. 362 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

§ 3. Roszczenie o odszkodowanie lub zadośćuczynienie  
z tytułu wykonywania środka zapobiegawczego zastosowa-
nego na podstawie art. 258 § 3 nie przysługuje, jeżeli umo-
rzenie postępowania nastąpiło z uwagi na niepoczytalność.

Brak. § 4. Roszczenie o odszkodowanie nie przysługuje rów-
nież, jeżeli przed wystąpieniem z tym roszczeniem okres 
wykonywania kar, środków karnych, środków zabez-
pieczających lub środków przymusu, których dotyczy 
wniosek o odszkodowanie, został zaliczony oskarżonemu 
na poczet kar, środków karnych lub środków zabezpie-
czających w innym postępowaniu, co nie wyklucza do-
chodzenia roszczeń o zadośćuczynienie z powodu ich 
wykonania.

Brak. § 5. Przepisu § 1 nie stosuje się do osób składających 
oświadczenie w warunkach określonych w art. 171 § 4, 
5 i 7, jak również gdy szkoda lub krzywda powstała na 
skutek przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obo-
wiązku przez funkcjonariusza publicznego.

Brak. § 6. W wypadku przyczynienia się przez oskarżonego do 
wydania orzeczenia, o którym mowa w § 1 lub 2, przepis 
art. 362 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio.

Art. 553a Brak. Ustalając wysokość odszkodowania, sąd uwzględnia za-
liczenie oskarżonemu okresu niesłusznego stosowania 
kar, środków karnych, środków zabezpieczających lub 
środków przymusu, których dotyczy wniosek o odszko-
dowanie, na poczet kar, środków karnych lub środków 
zabezpieczających orzeczonych w innym postępowaniu.
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Art. 554 § 1. Żądanie odszkodowania należy zgłosić w sądzie okrę-

gowym, w którego okręgu wydano orzeczenie w pierw-
szej  instancji,  a w wypadku określonym w art.  552 § 4  
– w sądzie okręgowym właściwym ze względu na miej-
sce, w którym nastąpiło zwolnienie tymczasowo areszto-
wanego lub zwolnienie zatrzymanego.

§ 1. Żądanie odszkodowania i zadośćuczynienia należy 
złożyć w sądzie okręgowym, w którego okręgu wydano 
orzeczenie w pierwszej  instancji, a w wypadku określo-
nym w art. 552b – w sądzie okręgowym właściwym ze 
względu na miejsce, w którym nastąpiło zwolnienie za-
trzymanego.

§ 2. Sąd okręgowy orzeka wyrokiem na rozprawie w skła-
dzie  trzech  sędziów;  sprawy o odszkodowanie powinny 
być rozpoznawane w pierwszej kolejności; postępowanie 
wolne jest od kosztów.

§  2.  Sąd  okręgowy  orzeka  wyrokiem  na  rozprawie  
w składzie jednego sędziego i dwóch ławników.

Brak. § 3. O terminie rozprawy zawiadamia się organ upraw-
niony do reprezentowania Skarbu Państwa oraz pro-
kuratora, przesyłając odpis wniosku.

Brak. § 4. Postępowanie jest wolne  od  kosztów sądowych.  
W razie uwzględnienia roszczeń choćby w części wnio-
skodawcy przysługuje od Skarbu Państwa zwrot uza-
sadnionych wydatków, w tym z tytułu ustanowienia 
jednego pełnomocnika.

Art. 555 Roszczenia  przewidziane  w  niniejszym  rozdziale  prze-
dawniają się po upływie roku od daty uprawomocnienia się 
orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania  i  zadość-
uczynienia,  w  wypadku  tymczasowego  aresztowania  –  od 
daty uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postępowa-
nie w sprawie, w razie zaś zatrzymania – od daty zwolnienia.

Roszczenia  przewidziane  w  niniejszym  rozdziale  prze-
dawniają się po upływie 3 lat od daty uprawomocnienia 
się orzeczenia dającego podstawę do odszkodowania i za-
dośćuczynienia, a w wypadku określonym w art. 552b 
– po upływie 3 lat od daty zwolnienia.

Art. 557 § 1. W razie naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia 
za  krzywdę,  Skarb  Państwa  ma  roszczenie  zwrotne  do 
osób, które swoim bezprawnym działaniem spowodowa-
ły niesłuszne skazanie, zastosowanie środka zabezpiecza-
jącego,  niewątpliwie niesłuszne  tymczasowe aresztowa-
nie lub zatrzymanie.

§ 1. W razie naprawienia szkody oraz zadośćuczynienia 
za  krzywdę  Skarb  Państwa  ma  roszczenie  zwrotne  do 
osób,  które  swym  bezprawnym  zachowaniem  spowo-
dowały  niesłuszne  skazanie,  zastosowanie  środka  za-
bezpieczającego lub środka przymusu albo niesłuszne 
zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej 
lub kary, z której wykonania zwolniono oskarżonego, 
albo niewątpliwie niesłuszne zatrzymanie osoby, wobec 
której nie prowadzono postępowania karnego.

§ 2. Powództwo dotyczące roszczeń, o których mowa w § 1, 
może  wytoczyć  w  postępowaniu  cywilnym  prokurator 
lub organ, który jest powołany do reprezentowania Skar-
bu Państwa.  Jeżeli  prokurator  nie  dopatrzy  się  podstaw 
do wytoczenia powództwa, wydaje w tej kwestii postano-
wienie i zawiadamia o tym uprawniony organ.

§ 2. Powództwo dotyczące roszczeń, o których mowa w § 1, 
może  wytoczyć  w  postępowaniu  cywilnym  prokurator 
lub organ, który jest powołany do reprezentowania Skar-
bu  Państwa.  Jeżeli  prokurator  nie  dopatrzy  się  podstaw 
do wytoczenia powództwa, wydaje w tej kwestii postano-
wienie i zawiadamia o tym uprawniony organ.

Art. 558 W  sprawach  o  odszkodowanie  za  niesłuszne  skazanie, 
tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie przepisy Ko-
deksu postępowania cywilnego stosuje się tylko w kwe-
stiach nieuregulowanych w niniejszym kodeksie.

W  sprawach  o  odszkodowanie  i  zadośćuczynienie za  nie-
słuszne  skazanie  i  niesłuszne stosowanie środków przy-
musu przepisy Kodeksu postępowania cywilnego stosuje się 
tylko w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym kodeksie.

Art. 559 Przepisy niniejszego rozdziału mają zastosowanie do cu-
dzoziemców na zasadzie wzajemności.

Uchylony.

Rozdział 60.  
Orzekanie kary łącznej

Art. 568a Brak. § 1. Sąd orzeka karę łączną:
1) w wyroku skazującym – w odniesieniu do kar wy-

mierzonych za przypisane oskarżonemu tym wyro-
kiem przestępstwa,

2) w wyroku łącznym – w pozostałych wypadkach.

§ 2. Do kary łącznej orzeczonej w wyroku skazującym 
stosuje się odpowiednio art. 575–577. Jeżeli zachodzą 
warunki do orzeczenia nowej kary łącznej wyłącznie 
w odniesieniu do kar wymierzonych w tym samym wy-
roku skazującym, właściwy do wydania wyroku łącz-
nego jest sąd, który wydał ten wyrok skazujący.

DZIAŁ XII.  POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA
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Art. 569 § 1. Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącz-

nej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wy-
rokami różnych sądów, właściwy do wydania wyroku 
łącznego jest sąd, który wydał ostatni wyrok skazujący  
w pierwszej instancji.

§ 1.  Jeżeli zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej 
w stosunku do osoby, którą prawomocnie skazano lub 
wobec której orzeczono karę łączną wyrokami różnych 
sądów, właściwy do wydania wyroku łącznego jest sąd, 
który wydał ostatni wyrok skazujący lub łączny w pierw-
szej instancji, orzekający kary podlegające łączeniu.

§ 2. Jeżeli w pierwszej instancji orzekały sądy różnego 
rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu.

§ 2. Jeżeli w pierwszej instancji orzekały sądy różnego 
rzędu, wyrok łączny wydaje sąd wyższego rzędu.

§ 3. W razie zbiegu wyroków sądu powszechnego i szcze-
gólnego, o karze łącznej orzeka ten z sądów, który wy-
mierzył karę surowszą podlegającą łączeniu.

§ 3. W razie zbiegu wyroków sądu powszechnego i szcze-
gólnego, o karze łącznej orzeka ten z sądów, który wy-
mierzył karę surowszą podlegającą łączeniu.

Art. 571 § 1. Sąd w razie potrzeby zwraca się do zakładów kar-
nych, w których skazany przebywał, o nadesłanie opinii 
o zachowaniu się skazanego w okresie odbywania kary, 
jak również informacji o warunkach rodzinnych, mająt-
kowych i co do stanu zdrowia skazanego oraz danych  
o odbyciu kary z poszczególnych wyroków.

§ 1. Sąd w razie potrzeby zwraca się do zakładów karnych, 
w których skazany przebywał, o nadesłanie opinii o zacho-
waniu się skazanego w okresie odbywania kary, jak rów-
nież informacji o warunkach rodzinnych, majątkowych i co 
do stanu zdrowia skazanego oraz danych o wykonaniu kar 
orzeczonych w poszczególnych wyrokach.

§ 2. Wniosek o wydanie wyroku łącznego pochodzący od 
prokuratora powinien zawierać dane, o których mowa w § 1.

§ 2. Wniosek o wydanie wyroku łącznego pochodzący od 
prokuratora powinien zawierać dane, o których mowa w § 1.

Art. 574 W kwestiach nieuregulowanych przepisami niniejszego 
rozdziału do postępowania o wydanie wyroku łącznego 
stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu zwy-
czajnym przed sądem pierwszej instancji. Przepis art. 422 
§ 2 stosuje się.

W kwestiach nieuregulowanych przepisami niniejszego 
rozdziału do postępowania o wydanie wyroku łącznego 
stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu zwy-
czajnym przed sądem pierwszej instancji. Dowody prze-
prowadzane są przez sąd z urzędu. Nie wyłącza to pra-
wa do zgłoszenia wniosku dowodowego przez stronę.

Art. 575 § 1. Jeżeli po wydaniu wyroku łącznego zachodzi potrze-
ba wydania nowego wyroku łącznego, z chwilą jego wy-
dania poprzedni wyrok łączny traci moc.

§ 1. Jeżeli po wydaniu wyroku łącznego zachodzi potrzeba 
wydania nowego wyroku łącznego, z chwilą jego uprawo-
mocnienia się poprzedni wyrok łączny traci moc.

§ 2. Jeżeli choćby jeden z wyroków stanowiących podsta-
wę wyroku łącznego ulega uchyleniu lub zmianie, wyrok 
łączny traci moc, a sąd w miarę potrzeby wydaje nowy 
wyrok łączny.

§ 2. Jeżeli choćby jeden z wyroków stanowiących podsta-
wę wyroku łącznego ulega uchyleniu lub zmianie, wyrok 
łączny traci moc, a sąd w miarę potrzeby wydaje nowy 
wyrok łączny.

Brak. § 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio, jeżeli choć-
by jeden wyrok łączny stanowiący podstawę wyroku,  
o którym mowa w tym przepisie, utracił moc.

Art. 577 W wyroku łącznym należy oznaczyć w miarę potrzeby 
datę, od której należy liczyć początek odbywania kary 
orzeczonej wyrokiem łącznym, oraz wymienić okresy za-
liczone na poczet kary łącznej.

W wyroku łącznym należy, w miarę potrzeby, wymienić 
okresy zaliczone na poczet kary łącznej.

Dział XIII. 
Postępowanie w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych 

Rozdział 65.  
Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych

Art. 603 § 1. Sąd okręgowy wydaje na posiedzeniu postanowie-
nie w przedmiocie wniosku państwa obcego. Przed wy-
daniem postanowienia należy umożliwić osobie ściganej 
złożenie wyjaśnień ustnie lub na piśmie, a w razie wnio-
sku o wydanie w celu przeprowadzenia postępowania 
karnego należy na uzasadniony wniosek tej osoby prze-
prowadzić dowody znajdujące się w kraju.

§ 1. Sąd okręgowy wydaje na posiedzeniu postanowie-
nie w przedmiocie wniosku państwa obcego. Przed wy-
daniem postanowienia należy umożliwić osobie ściganej 
złożenie wyjaśnień ustnie lub na piśmie, a w razie wnio-
sku o wydanie w celu przeprowadzenia postępowania 
karnego należy na uzasadniony wniosek tej osoby prze-
prowadzić dowody znajdujące się w kraju.

§ 2. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział obrońca. § 2. W posiedzeniu mają prawo wziąć udział prokurator 
i obrońca.

§ 3. Jeżeli sąd wydał postanowienie o niedopuszczalności 
wydania, wydanie nie może nastąpić.

§ 3. Jeżeli sąd wydał postanowienie o niedopuszczalności 
wydania, wydanie nie może nastąpić.

§ 4. Na postanowienie sądu w przedmiocie wydania przy-
sługuje zażalenie.

§ 4. Na postanowienie sądu w przedmiocie wydania przy-
sługuje zażalenie.
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§ 5. Sąd przekazuje prawomocne postanowienie wraz  
z aktami sprawy Ministrowi Sprawiedliwości, który po 
rozstrzygnięciu wniosku zawiadamia o tym właściwy or-
gan państwa obcego.

§ 5. Sąd przekazuje prawomocne postanowienie wraz  
z aktami sprawy Ministrowi Sprawiedliwości, który po 
rozstrzygnięciu wniosku zawiadamia o tym właściwy or-
gan państwa obcego.

Art. 605a Brak. Zatrzymanie osoby ściganej może nastąpić także na 
podstawie informacji o poszukiwaniu zamieszczonych  
w bazie danych Międzynarodowej Organizacji Policji 
Kryminalnej. Przepisy art. 244–246 i art. 248 stosuje się.

Rozdział 65a.  
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej  

na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Art. 607b Wydanie nakazu jest niedopuszczalne:
1) w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściga-

nej postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone 
karą pozbawienia wolności do roku,

2) w celu wykonania kary pozbawienia wolności orze-
czonej w wymiarze do 4 miesięcy albo innego środka 
polegającego na pozbawieniu wolności na czas nie-
przekraczający 4 miesięcy.

Wydanie nakazu jest niedopuszczalne, jeśli nie wyma-
ga tego interes wymiaru sprawiedliwości. Ponadto wy-
danie nakazu jest niedopuszczalne:
1) w związku z prowadzonym przeciwko osobie ściga-

nej postępowaniem karnym o przestępstwo zagrożone 
karą pozbawienia wolności do roku,

2) w celu wykonania kary pozbawienia wolności orze-
czonej w wymiarze do 4 miesięcy albo innego środka 
polegającego na pozbawieniu wolności na czas nie-
przekraczający 4 miesięcy.

Rozdział 65b.  
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej  

na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Art. 607k § 1. Przekazanie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania, zwa-
nym w niniejszym rozdziale „nakazem europejskim”, 
następuje w celu przeprowadzenia przeciwko niej, na te-
rytorium innego państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej, postępowania karnego lub wykonania orzeczonej 
kary pozbawienia wolności albo innego środka polegają-
cego na pozbawieniu wolności.

§ 1. Przekazanie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
osoby ściganej europejskim nakazem aresztowania, zwa-
nym w niniejszym rozdziale „nakazem europejskim”, na-
stępuje w celu przeprowadzenia przeciwko niej, na teryto-
rium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
postępowania karnego lub wykonania orzeczonej kary 
pozbawienia wolności albo innego środka polegającego 
na pozbawieniu wolności.

§ 2. W razie otrzymania nakazu europejskiego prokurator 
przesłuchuje osobę, której nakaz dotyczy, informując ją  
o treści nakazu europejskiego oraz o możliwości wyra-
żenia zgody na przekazanie lub zgody na niestosowanie 
przepisu art. 607e § 1, po czym wnosi sprawę do właści-
wego miejscowo sądu okręgowego.

§ 2. W razie otrzymania nakazu europejskiego prokurator 
przesłuchuje osobę, której nakaz dotyczy, informując ją  
o treści nakazu europejskiego oraz o możliwości wyra-
żenia zgody na przekazanie lub zgody na niestosowanie 
przepisu art. 607e § 1, po czym wnosi sprawę do właści-
wego miejscowo sądu okręgowego.

Brak. § 2a. Zatrzymanie osoby ściganej nakazem europej-
skim może nastąpić także na podstawie wpisu do Sys-
temu Informacyjnego Schengen. Przepisy art. 244–246 
i art. 248 stosuje się.

§ 3. Na wniosek prokuratora sąd okręgowy może zasto-
sować tymczasowe aresztowanie, oznaczając jego termin 
na czas niezbędny do przekazania osoby ściganej. Łączny 
okres stosowania tymczasowego aresztowania nie może 
przekroczyć 100 dni. Samoistną podstawą zastosowa-
nia tymczasowego aresztowania jest istnienie wydanego  
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej pra-
womocnego wyroku skazującego lub innej decyzji stano-
wiącej podstawę pozbawienia wolności osoby ściganej.

§ 3. Na wniosek prokuratora sąd okręgowy może zasto-
sować tymczasowe aresztowanie, oznaczając jego termin 
na czas niezbędny do przekazania osoby ściganej. Łączny 
okres stosowania tymczasowego aresztowania nie może 
przekroczyć 100 dni. Samoistną podstawą zastosowa-
nia tymczasowego aresztowania jest istnienie wydanego  
w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej pra-
womocnego wyroku skazującego lub innej decyzji stano-
wiącej podstawę pozbawienia wolności osoby ściganej.

§ 3a. Przed wpłynięciem nakazu europejskiego sąd może 
zastosować wobec osoby ściganej tymczasowe aresz-
towanie na czas nie dłuższy niż 7 dni, jeżeli zwraca się  
o to właściwy organ sądowy, który wydał nakaz europej-
ski, zapewniając, że wobec osoby ściganej zapadł prawo-
mocny wyrok skazujący lub wydano inną decyzję będącą 
podstawą pozbawienia wolności.

§ 3a. Przed wpłynięciem nakazu europejskiego sąd może 
zastosować wobec osoby ściganej tymczasowe aresz-
towanie na czas nie dłuższy niż 7 dni, jeżeli zwraca się  
o to właściwy organ sądowy, który wydał nakaz europej-
ski, zapewniając, że wobec osoby ściganej zapadł prawo-
mocny wyrok skazujący lub wydano inną decyzję będącą 
podstawą pozbawienia wolności.

DZIAŁ XIII.  POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
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§ 4. Jeżeli odrębne przepisy prawa polskiego stanowią, że 
ściganie osoby, wobec której wydano nakaz europejski, 
jest uzależnione od zezwolenia właściwej władzy, przed 
skierowaniem sprawy do sądu stosuje się przepis art. 13.

§ 4. Jeżeli odrębne przepisy prawa polskiego stanowią, że 
ściganie osoby, wobec której wydano nakaz europejski, 
jest uzależnione od zezwolenia właściwej władzy, przed 
skierowaniem sprawy do sądu stosuje się przepis art. 13.

§ 5. Jeżeli jednocześnie z wydaniem nakazu europej-
skiego państwo członkowskie Unii Europejskiej zwróci-
ło się o dokonanie przesłuchania osoby ściganej, osobę 
taką należy przesłuchać przed rozpoznaniem nakazu. 
Przesłuchanie odbywa się w obecności osoby wskazanej 
w nakazie europejskim. Przepis art. 588 § 4 stosuje się  
odpowiednio.

§ 5. Jeżeli jednocześnie z wydaniem nakazu europej-
skiego państwo członkowskie Unii Europejskiej zwróci-
ło się o dokonanie przesłuchania osoby ściganej, osobę 
taką należy przesłuchać przed rozpoznaniem nakazu. 
Przesłuchanie odbywa się w obecności osoby wskazanej 
w nakazie europejskim. Przepis art. 588 § 4 stosuje się  
odpowiednio.

Art. 607l § 1. W przedmiocie przekazania i tymczasowego areszto-
wania sąd orzeka na posiedzeniu, w którym mają prawo 
wziąć udział prokurator i obrońca.

§ 1. W przedmiocie przekazania i tymczasowego areszto-
wania sąd orzeka na posiedzeniu, w którym mają prawo 
wziąć udział prokurator i obrońca.

§ 1a. Zawiadamiając osobę ściganą o posiedzeniu,  
o którym mowa w § 1, sąd doręcza nakaz europejski wraz  
z tłumaczeniem przekazanym przez prokuratora. Jeżeli 
ze względu na szczególne okoliczności nie jest możliwe 
sporządzenie tłumaczenia przed posiedzeniem, tłumacze-
nie zarządza sąd. Można poprzestać na poinformowaniu 
osoby o treści nakazu europejskiego, jeśli nie utrudni to 
realizacji przysługujących jej praw, w tym praw wymie-
nionych w § 2.

§ 1a. Zawiadamiając osobę ściganą o posiedzeniu,  
o którym mowa w § 1, sąd doręcza nakaz europejski wraz  
z tłumaczeniem przekazanym przez prokuratora. Jeżeli 
ze względu na szczególne okoliczności nie jest możliwe 
sporządzenie tłumaczenia przed posiedzeniem, tłumacze-
nie zarządza sąd. Można poprzestać na poinformowaniu 
osoby o treści nakazu europejskiego, jeśli nie utrudni to 
realizacji przysługujących jej praw, w tym praw wymie-
nionych w § 2.

§ 2. Jeżeli osoba ścigana wyrazi taką wolę, sąd przyjmuje 
od niej do protokołu oświadczenie o zgodzie na przeka-
zanie lub o zgodzie na niestosowanie przepisu art. 607e 
§ 1. Oświadczenie nie może być cofnięte, o czym należy 
pouczyć osobę ściganą.

§ 2. Jeżeli osoba ścigana wyrazi taką wolę, sąd przyjmuje 
od niej do protokołu oświadczenie o zgodzie na przeka-
zanie lub o zgodzie na niestosowanie przepisu art. 607e 
§ 1. Oświadczenie nie może być cofnięte, o czym należy 
pouczyć osobę ściganą.

§ 3. Na postanowienie sądu w przedmiocie przekazania 
przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie  
3 dni od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli osoba 
ścigana pozbawiona jest wolności i nie została sprowa-
dzona na posiedzenie sądu – od dnia jego doręczenia.  
Art. 252 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Na postanowienie sądu w przedmiocie przekazania 
przysługuje zażalenie. Zażalenie wnosi się w terminie  
3 dni od dnia ogłoszenia postanowienia, a jeżeli osoba 
ścigana pozbawiona jest wolności i nie została sprowa-
dzona na posiedzenie sądu – od dnia jego doręczenia.  
Art. 252 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzór pouczenia o przysługujących osobie, której 
nakaz dotyczy, w wypadku jej zatrzymania, uprawnie-
niach: do uzyskania informacji o treści nakazu europej-
skiego, o możliwości wyrażenia zgody na przekazanie,  
o możliwości złożenia oświadczenia w przedmiocie prze-
kazania, do korzystania z pomocy obrońcy, do składania 
wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy 
odpowiedzi na pytania, do przeglądania akt w zakresie 
dotyczącym przyczyn zatrzymania, do dostępu do pierw-
szej pomocy medycznej, jak również o uprawnieniach 
określonych w § 3, w art. 72 § 1, art. 78 § 1, art. 261  
§ 1, 2 i 2a, art. 612 oraz o treści art. 607k § 3 i 3a, mając 
na względzie konieczność zrozumienia pouczenia także 
przez osoby niekorzystające z pomocy pełnomocnika.

§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzór pouczenia o przysługujących osobie, której 
nakaz dotyczy, w wypadku jej zatrzymania, uprawnie-
niach: do uzyskania informacji o treści nakazu europej-
skiego, o możliwości wyrażenia zgody na przekazanie,  
o możliwości złożenia oświadczenia w przedmiocie prze-
kazania, do korzystania z pomocy obrońcy, do składania 
wyjaśnień, do odmowy składania wyjaśnień lub odmowy 
odpowiedzi na pytania, do przeglądania akt w zakresie 
dotyczącym przyczyn zatrzymania, do dostępu do pierw-
szej pomocy medycznej, jak również o uprawnieniach 
określonych w § 3, w art. 72 § 1, art. 78 § 1, art. 261  
§ 1, 2 i 2a, art. 612 oraz o treści art. 607k § 3 i 3a, mając 
na względzie konieczność zrozumienia pouczenia także 
przez osoby niekorzystające z pomocy obrońcy.

Art. 607t § 1.  Jeżeli nakaz europejski został wydany w celu ściga-
nia osoby, która jest obywatelem polskim albo korzysta 
w Rzeczypospolitej Polskiej z prawa azylu, przekazanie 
może nastąpić pod warunkiem, że osoba ta będzie ode-
słana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po prawo-
mocnym zakończeniu postępowania w państwie wydania 
nakazu europejskiego.

§ 1.  Jeżeli nakaz europejski został wydany w celu ściga-
nia osoby, która jest obywatelem polskim albo korzysta 
w Rzeczypospolitej Polskiej z prawa azylu, przekazanie 
może nastąpić pod warunkiem, że osoba ta będzie odesłana 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po prawomocnym 
zakończeniu postępowania w państwie wydania nakazu eu-
ropejskiego, jeśli osoba ta wyraża na to zgodę.

§ 2. W razie skazania osoby, o której mowa w § 1, na karę 
pozbawienia wolności albo orzeczenia wobec niej innego 
środka polegającego na pozbawieniu wolności stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 607s § 3–5.

§ 2. W razie skazania osoby, o której mowa w § 1, na karę 
pozbawienia wolności albo orzeczenia wobec niej innego 
środka polegającego na pozbawieniu wolności stosuje się 
odpowiednio przepisy art. 607s § 3–5.
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Rozdział 65d.  
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia  

wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania

Art. 607zh § 1. W razie wystąpienia państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale „państwem 
wydania orzeczenia”, o wykonanie orzeczenia wydane-
go w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania  
i nakładającego na osobę, przeciwko której w tym państwie 
prowadzone jest postępowanie karne, obowiązek:
1) stawiennictwa przed określonym organem,
2) powstrzymania się od opuszczania miejsca pobytu lub 

kraju,
3) informowania określonego organu o zmianie miejsca 

pobytu albo uzyskiwania zgody na taką zmianę,
4) przebywania albo powstrzymania się od przebywania 

w określonych środowiskach lub miejscach,
5) powstrzymania się od kontaktów z określonymi osoba-

mi lub zbliżania się do określonych osób,
6) powstrzymania się od wykonywania czynności służ-

bowych lub zawodu, 
7) powstrzymania się od określonej działalności,
8) powstrzymania się od prowadzenia określonego ro-

dzaju pojazdów
– orzeczenie to podlega wykonaniu przez prokuratora 
prokuratury rejonowej, na której obszarze działania osoba 
ta posiada legalne stałe miejsce pobytu.

§ 1. W razie wystąpienia państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale „państwem 
wydania orzeczenia”, o wykonanie orzeczenia wydanego 
w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania  
i nakładającego na osobę, przeciwko której w tym pań-
stwie prowadzone jest postępowanie karne, obowiązek:
1) stawiennictwa przed określonym organem,
2) powstrzymania się od opuszczania miejsca pobytu lub 

kraju,
3) informowania określonego organu o zmianie miejsca 

pobytu albo uzyskiwania zgody na taką zmianę,
4) przebywania albo powstrzymania się od przebywania 

w określonych środowiskach lub miejscach,
5) powstrzymania się od kontaktów z określonymi osoba-

mi lub zbliżania się do określonych osób,
6) powstrzymania się od wykonywania czynności służbo-

wych lub zawodu,
7) powstrzymania się od określonej działalności,
8) powstrzymania się od prowadzenia określonego rodza-

ju pojazdów
– orzeczenie to podlega wykonaniu przez prokuratora 
właściwego miejscowo ze względu na legalne stałe miej-
sce pobytu tej osoby. 

§ 2. Do orzeczenia, o którym mowa w § 1, lub jego odpisu 
poświadczonego za zgodność z oryginałem powinno być 
dołączone zaświadczenie zawierające informacje umożli-
wiające jego prawidłowe wykonanie.

§ 2. Do orzeczenia, o którym mowa w § 1, lub jego odpisu 
poświadczonego za zgodność z oryginałem powinno być 
dołączone zaświadczenie zawierające informacje umożli-
wiające jego prawidłowe wykonanie.

§ 3. Jeżeli prokurator, do którego zostało skierowane wy-
stąpienie, nie jest właściwy do nadania mu biegu, prze-
kazuje je właściwemu prokuratorowi i zawiadamia o tym 
właściwy sąd lub inny organ państwa wydania orzeczenia.

§ 3. Jeżeli prokurator, do którego zostało skierowane wy-
stąpienie, nie jest właściwy do nadania mu biegu, prze-
kazuje je właściwemu prokuratorowi i zawiadamia o tym 
właściwy sąd lub inny organ państwa wydania orzeczenia.

§ 4. Na wniosek właściwego sądu lub innego organu 
państwa wydania orzeczenia prokurator może wyrazić 
zgodę na wykonanie orzeczenia, o którym mowa w § 1, 
wydanego wobec osoby określonej w tym paragrafie, 
nieposiadającej legalnego stałego miejsca pobytu na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w większym 
stopniu zapewni to prawidłowy tok postępowania.

§ 4. Na wniosek właściwego sądu lub innego organu pań-
stwa wydania orzeczenia prokurator może wyrazić zgodę 
na wykonanie orzeczenia, o którym mowa w § 1, wydane-
go wobec osoby określonej w tym paragrafie, nieposia-
dającej legalnego stałego miejsca pobytu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli w większym stopniu 
zapewni to prawidłowy tok postępowania.

§ 5. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej, przy wykonywaniu orzeczeń, o których mowa  
w § 1, stosuje się przepisy prawa polskiego.

§ 5. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią 
inaczej, przy wykonywaniu orzeczeń, o których mowa  
w § 1, stosuje się przepisy prawa polskiego.

Art. 607zm § 1. O treści postanowienia w przedmiocie wykonania 
orzeczenia, o którym mowa w art. 607zh § 1, o wniesie-
niu środka odwoławczego od tego postanowienia, o istot-
nych orzeczeniach zapadłych w trakcie postępowania, jak 
również w razie zmiany legalnego stałego miejsca pobytu 
przez osobę, przeciwko której w państwie wydania orze-
czenia prowadzone jest postępowanie karne, zawiadamia 
się niezwłocznie właściwy sąd lub inny organ państwa 
wydania orzeczenia.

§ 1. O treści postanowienia w przedmiocie wykonania 
orzeczenia, o którym mowa w art. 607zh § 1, o wniesie-
niu środka odwoławczego od tego postanowienia, o istot-
nych orzeczeniach zapadłych w trakcie postępowania, jak 
również w razie zmiany legalnego stałego miejsca pobytu 
przez osobę, przeciwko której w państwie wydania orze-
czenia prowadzone jest postępowanie karne, zawiadamia 
się niezwłocznie właściwy sąd lub inny organ państwa 
wydania orzeczenia.

§ 2. Prokurator zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd 
lub inny organ państwa wydania orzeczenia o wszelkich 
okolicznościach mających wpływ na jego wykonanie. Za-
wiadomienie następuje w formie zaświadczenia zawiera-
jącego informacje dotyczące osoby określonej w § 1 oraz 
naruszonego obowiązku.

§ 2. Prokurator zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd 
lub inny organ państwa wydania orzeczenia o wszelkich 
okolicznościach mających wpływ na jego wykonanie. Za-
wiadomienie następuje w formie zaświadczenia zawiera-
jącego informacje dotyczące osoby określonej w § 1 oraz 
naruszonego obowiązku.

DZIAŁ XIII.  POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
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§ 3. W razie ustania przyczyn, na skutek których obo-
wiązek został zastosowany, lub powstania przyczyn uza-
sadniających jego uchylenie lub zmianę prokurator może 
wystąpić do właściwego sądu lub innego organu państwa 
wydania orzeczenia o jego uchylenie lub zmianę.

§ 3. W razie ustania przyczyn, na skutek których obo-
wiązek został zastosowany, lub powstania przyczyn uza-
sadniających jego uchylenie lub zmianę prokurator może 
wystąpić do właściwego sądu lub innego organu państwa 
wydania orzeczenia o jego uchylenie lub zmianę.

§ 4. Zawiadomienia, o których mowa w § 1 i 2 oraz wy-
stąpienie, o którym mowa w § 3, mogą być przekazane 
również przy użyciu urządzeń służących do automa-
tycznego przesyłania danych, w sposób umożliwiający 
stwierdzenie autentyczności przekazanych dokumentów.

§ 4. Zawiadomienia, o których mowa w § 1 i 2 oraz wy-
stąpienie, o którym mowa w § 3, mogą być przekazane 
również przy użyciu urządzeń służących do automa-
tycznego przesyłania danych, w sposób umożliwiający 
stwierdzenie autentyczności przekazanych dokumentów.

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 2, 
mając na uwadze konieczność udostępnienia państwu 
wykonania orzeczenia wszelkich niezbędnych informa-
cji umożliwiających podjęcie prawidłowej decyzji.

§ 5.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze roz-
porządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa  
w § 2, mając na uwadze konieczność udostępnienia pań-
stwu wydania orzeczenia wszelkich niezbędnych infor-
macji umożliwiających podjęcie prawidłowej decyzji.

Rozdział 66a.  
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, 

świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu

Art. 611fa § 1. W razie prawomocnego orzeczenia przez sąd polski 
wobec obywatela polskiego lub cudzoziemca grzywny 
lub środka karnego w postaci nawiązki lub świadczenia 
pieniężnego, a także w razie zasądzenia od sprawcy kosz-
tów procesu, sąd może wystąpić o jego wykonanie bezpo-
średnio do właściwego sądu lub innego organu państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym 
rozdziale „państwem wykonania orzeczenia”, w którym 
sprawca posiada mienie lub osiąga dochody, albo ma stałe 
lub czasowe miejsce pobytu.

§ 1.  W razie prawomocnego orzeczenia przez sąd 
polski wobec obywatela polskiego lub cudzoziemca 
grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub zasą-
dzenia od sprawcy kosztów procesu sąd może wystąpić 
o jego wykonanie bezpośrednio do właściwego sądu 
lub innego organu państwa członkowskiego Unii Euro-
pejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale „państwem 
wykonania orzeczenia”, w którym sprawca posiada 
mienie lub osiąga dochody albo ma stałe lub czasowe 
miejsce pobytu.

§ 2. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, każdorazowo 
sąd kieruje wyłącznie do jednego państwa wykonania 
orzeczenia. Ponowne wystąpienie do innego państwa 
wykonania orzeczenia może nastąpić jedynie w razie 
niewykonania albo częściowego wykonania orzeczenia.

§ 2. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, każdorazowo 
sąd kieruje wyłącznie do jednego państwa wykonania 
orzeczenia. Ponowne wystąpienie do innego państwa 
wykonania orzeczenia może nastąpić jedynie w razie 
niewykonania albo częściowego wykonania orzeczenia.

§ 3. Do poświadczonego za zgodność z oryginałem odpi-
su orzeczenia, o którym mowa w § 1, dołącza się zaświad-
czenie zawierające wszystkie istotne informacje umożli-
wiające jego prawidłowe wykonanie.

§ 3. Do poświadczonego za zgodność z oryginałem odpi-
su orzeczenia, o którym mowa w § 1, dołącza się zaświad-
czenie zawierające wszystkie istotne informacje umożli-
wiające jego prawidłowe wykonanie.

§ 4. Zaświadczenie powinno zostać przetłumaczone na 
język urzędowy państwa wykonania orzeczenia albo na 
inny język wskazany przez to państwo.

§ 4. Zaświadczenie powinno zostać przetłumaczone na 
język urzędowy państwa wykonania orzeczenia albo na 
inny język wskazany przez to państwo.

§ 5. Przekazanie odpisu orzeczenia oraz zaświadczenia,  
o którym mowa w § 3, może nastąpić również z wykorzy-
staniem urządzeń służących do automatycznego przesyła-
nia danych, w sposób umożliwiający stwierdzenie auten-
tyczności tych dokumentów. Na żądanie właściwego sądu 
lub innego organu państwa wykonania orzeczenia sąd 
przekazuje odpis orzeczenia oraz oryginał zaświadczenia.

§ 5. Przekazanie odpisu orzeczenia oraz zaświadczenia,  
o którym mowa w § 3, może nastąpić również z wykorzy-
staniem urządzeń służących do automatycznego przesyła-
nia danych, w sposób umożliwiający stwierdzenie auten-
tyczności tych dokumentów. Na żądanie właściwego sądu 
lub innego organu państwa wykonania orzeczenia sąd 
przekazuje odpis orzeczenia oraz oryginał zaświadczenia.

§ 6. W razie trudności w ustaleniu właściwego sądu lub 
innego organu państwa wykonania orzeczenia sąd może 
również zwracać się do właściwych jednostek organiza-
cyjnych Europejskiej Sieci Sądowej.

§ 6. W razie trudności w ustaleniu właściwego sądu lub 
innego organu państwa wykonania orzeczenia sąd może 
również zwracać się do właściwych jednostek organiza-
cyjnych Europejskiej Sieci Sądowej.

§ 7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 3, za-
wierając w nim szczegółowe informacje dotyczące prze-
kazanego do wykonania orzeczenia, w tym informacje 
o każdej wpłacie dokonanej na poczet orzeczonej kary, 
środków karnych lub kosztów procesu oraz o ewentualnej 
zgodzie na zamianę grzywny na pracę społecznie uży-
teczną, wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności

§ 7.  Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 3, obej-
mujący szczegółowe informacje dotyczące przekazanego 
do wykonania orzeczenia, w tym informacje o każdej wpła-
cie dokonanej na poczet orzeczonej kary, środka karne-
go, środka kompensacyjnego lub kosztów procesu oraz 
o ewentualnej zgodzie na zamianę grzywny na pracę spo-
łecznie użyteczną, wykonanie zastępczej kary pozbawienia
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lub inny środek, mając na uwadze konieczność udostęp-
nienia państwu wykonania orzeczenia wszelkich niezbęd-
nych informacji umożliwiających podjęcie prawidłowej 
decyzji w przedmiocie wykonania orzeczenia.

wolności lub inny środek, mając na uwadze konieczność 
udostępnienia państwu wykonania orzeczenia wszelkich 
niezbędnych informacji umożliwiających podjęcie prawi-
dłowej decyzji w przedmiocie wykonania orzeczenia.

Art. 611fb § 1. Kwoty uzyskane z egzekucji orzeczeń, o których mowa 
w art. 611fa § 1, przypadają państwu wykonania orzeczenia.

§ 1. Kwoty uzyskane z egzekucji orzeczeń, o których mowa 
w art. 611fa § 1, przypadają państwu wykonania orzeczenia.

§ 2. Minister Sprawiedliwości może zawrzeć z odpo-
wiednim organem państwa wykonania orzeczenia poro-
zumienie przewidujące podział kwot uzyskanych z egze-
kucji orzeczeń, o których mowa w § 1.

§ 2. Minister Sprawiedliwości może zawrzeć z odpo-
wiednim organem państwa wykonania orzeczenia poro-
zumienie przewidujące podział kwot uzyskanych z egze-
kucji orzeczeń, o których mowa w § 1.

§ 3. W wypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa 
w § 2, sąd wzywa właściwy sąd lub inny organ państwa 
wykonania orzeczenia do przekazania całości albo części 
wyegzekwowanej kwoty na rachunek bankowy tego sądu 
lub rachunek bankowy innego wskazanego podmiotu. 
Przekazana na rachunek sądu kwota uzyskana z egzekucji 
środka karnego orzeczonego na rzecz pokrzywdzonego 
lub innej osoby uprawnionej albo wskazanej w orzecze-
niu instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji 
społecznej zostaje następnie przekazana tej osobie lub 
podmiotowi.

§ 3.  W wypadku zawarcia porozumienia, o którym mowa 
w § 2, sąd wzywa właściwy sąd lub inny organ państwa 
wykonania orzeczenia do przekazania całości albo czę-
ści wyegzekwowanej kwoty na rachunek bankowy tego 
sądu lub rachunek bankowy innego wskazanego pod-
miotu. Przekazana na rachunek sądu kwota uzyskana  
z egzekucji środka karnego lub środka kompensacyj-
nego orzeczonego na rzecz pokrzywdzonego lub innej 
osoby uprawnionej albo wskazanej w orzeczeniu insty-
tucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej 
zostaje następnie przekazana tej osobie lub podmiotowi.

Art. 611fd § 1. W razie uchylenia orzeczenia na skutek kasacji albo 
wznowienia postępowania, darowania kary, przedawnie-
nia jej wykonania lub też w razie wystąpienia innych oko-
liczności skutkujących niemożnością wykonania orzecze-
nia, o którym mowa w art. 611fa § 1, sąd niezwłocznie 
zawiadamia o tym właściwy sąd lub inny organ państwa 
wykonania orzeczenia.

§ 1. W razie uchylenia orzeczenia na skutek kasacji albo 
wznowienia postępowania, darowania kary, przedawnie-
nia jej wykonania lub też w razie wystąpienia innych oko-
liczności skutkujących niemożnością wykonania orzecze-
nia, o którym mowa w art. 611fa § 1, sąd niezwłocznie 
zawiadamia o tym właściwy sąd lub inny organ państwa 
wykonania orzeczenia.

§ 2. Sąd zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd lub inny 
organ państwa wykonania orzeczenia o każdej wpłacie 
dokonanej na poczet orzeczonej kary, środków karnych 
lub kosztów procesu, o których mowa w art. 611fa § 1.

§ 2.  Sąd zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd lub 
inny organ państwa wykonania orzeczenia o każdej 
wpłacie dokonanej na poczet orzeczonej kary, środków 
karnych, środków kompensacyjnych lub kosztów pro-
cesu, o których mowa w art. 611fa § 1, a także o orze-
czonym przepadku.

Rozdział 66h.  
Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia  

skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania,  
karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny,  

a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu  
oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego

Art. 611u § 1. W razie prawomocnego orzeczenia przez sąd pol-
ski wobec obywatela polskiego lub cudzoziemca kary 
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 
wykonania, kary ograniczenia wolności, samoistnie orze-
czonego środka karnego, a także w razie warunkowego 
zwolnienia lub warunkowego umorzenia postępowania 
karnego, jeżeli orzeczenie nakłada na sprawcę obowiązki 
określone w art. 34 § 2, art. 39 pkt 2–2d i 5, art. 39 pkt 
6 w związku z art. 46 § 2, art. 72 § 1 pkt 1, 3–7a i 8 lub 
art. 72 § 2 Kodeksu karnego, lub oddaje skazanego pod 
dozór kuratora lub instytucji publicznej, sąd może wystą-
pić o wykonanie orzeczenia do właściwego sądu lub in-
nego organu państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 
zwanego w niniejszym rozdziale „państwem wykonania 
orzeczenia”, w którym sprawca posiada legalne stałe 
miejsce pobytu, o ile sprawca przebywa w tym państwie 
lub oświadczy, że zamierza tam powrócić.

§ 1.  W razie prawomocnego orzeczenia przez sąd pol-
ski wobec obywatela polskiego lub cudzoziemca kary 
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem 
jej wykonania, kary ograniczenia wolności, samoistnie 
orzeczonego środka karnego, a także w razie warunko-
wego zwolnienia lub warunkowego umorzenia postę-
powania karnego, jeżeli orzeczenie nakłada na spraw-
cę obowiązki określone w art. 34 § 2, art. 39 pkt 2–2d,  
art. 46 § 1 lub 2, art. 67 § 2, art. 72 § 1 pkt 1, 3–7a  
i 8 lub art. 72 § 2 Kodeksu karnego lub oddaje skaza-
nego pod dozór kuratora lub instytucji publicznej, sąd 
może wystąpić o wykonanie orzeczenia do właściwego 
sądu lub innego organu państwa członkowskiego Unii  
Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale „pań-
stwem wykonania orzeczenia”, w którym sprawca posia-
da legalne stałe miejsce pobytu, o ile sprawca przebywa  
w tym państwie lub oświadczy, że zamierza tam powrócić.

DZIAŁ XIII.  POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH
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§ 2. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, może być na 
wniosek sprawcy skierowane również do innego pań-
stwa członkowskiego Unii Europejskiej niż państwo le-
galnego stałego miejsca pobytu sprawcy, za zgodą wła-
ściwego sądu lub innego organu tego państwa.

§ 2. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, może być na 
wniosek sprawcy skierowane również do innego państwa 
członkowskiego Unii Europejskiej niż państwo legalne-
go stałego miejsca pobytu sprawcy, za zgodą właściwego 
sądu lub innego organu tego państwa.

§ 3. Wystąpienie, o którym mowa w § 1 i 2, każdorazo-
wo sąd kieruje wyłącznie do jednego państwa wykona-
nia orzeczenia. Ponowne wystąpienie do innego państwa 
wykonania orzeczenia może nastąpić jedynie w razie 
niewykonania albo częściowego wykonania orzeczenia.

§ 3. Wystąpienie, o którym mowa w § 1 i 2, każdorazo-
wo sąd kieruje wyłącznie do jednego państwa wykona-
nia orzeczenia. Ponowne wystąpienie do innego państwa 
wykonania orzeczenia może nastąpić jedynie w razie 
niewykonania albo częściowego wykonania orzeczenia.

§ 4. Do poświadczonego za zgodność z oryginałem odpi-
su orzeczenia, o którym mowa w § 1, dołącza się zaświad-
czenie zawierające wszystkie istotne informacje umożli-
wiające jego prawidłowe wykonanie.

§ 4. Do poświadczonego za zgodność z oryginałem odpi-
su orzeczenia, o którym mowa w § 1, dołącza się zaświad-
czenie zawierające wszystkie istotne informacje umożli-
wiające jego prawidłowe wykonanie.

§ 5. Zaświadczenie powinno zostać przetłumaczone na 
język urzędowy państwa wykonania orzeczenia albo na 
inny język wskazany przez to państwo.

§ 5. Zaświadczenie powinno zostać przetłumaczone na 
język urzędowy państwa wykonania orzeczenia albo na 
inny język wskazany przez to państwo.

§ 6. Przekazanie odpisu orzeczenia oraz zaświadczenia 
może nastąpić również przy użyciu urządzeń służą-
cych do automatycznego przesyłania danych, w sposób 
umożliwiający stwierdzenie autentyczności tych doku-
mentów. Na żądanie właściwego sądu lub innego orga-
nu państwa wykonania orzeczenia sąd przekazuje odpis 
orzeczenia oraz oryginał zaświadczenia.

§ 6. Przekazanie odpisu orzeczenia oraz zaświadczenia 
może nastąpić również przy użyciu urządzeń służą-
cych do automatycznego przesyłania danych, w sposób 
umożliwiający stwierdzenie autentyczności tych doku-
mentów. Na żądanie właściwego sądu lub innego orga-
nu państwa wykonania orzeczenia sąd przekazuje odpis 
orzeczenia oraz oryginał zaświadczenia.

§ 7. W razie trudności w ustaleniu właściwego sądu 
lub innego organu państwa wykonania orzeczenia sąd 
może również zwracać się do właściwych jednostek 
organizacyjnych Europejskiej Sieci Sądowej.

§ 7. W razie trudności w ustaleniu właściwego sądu lub 
innego organu państwa wykonania orzeczenia sąd może 
również zwracać się do właściwych jednostek organiza-
cyjnych Europejskiej Sieci Sądowej.

§ 8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 4,  
zawierając w nim szczegółowe informacje dotyczące 
przekazanego do wykonania orzeczenia, osoby ska-
zanego, rodzaju i wymiaru kary lub środka oraz czasu  
i sposobu wykonania nałożonych obowiązków, mając na 
uwadze konieczność udostępnienia państwu wykonania 
orzeczenia wszelkich niezbędnych informacji umożli-
wiających podjęcie prawidłowej decyzji w przedmiocie 
wykonania orzeczenia.

§ 8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozpo-
rządzenia, wzór zaświadczenia, o którym mowa w § 4, 
 zawierając w nim szczegółowe informacje dotyczące 
przekazanego do wykonania orzeczenia, osoby ska-
zanego, rodzaju i wymiaru kary lub środka oraz czasu  
i sposobu wykonania nałożonych obowiązków, mając na 
uwadze konieczność udostępnienia państwu wykonania 
orzeczenia wszelkich niezbędnych informacji umożli-
wiających podjęcie prawidłowej decyzji w przedmiocie 
wykonania orzeczenia.

Rozdział 66i.  
Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego  

związanego z poddaniem sprawcy próbie

Art. 611uh § 1. W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego 
organu państwa wydania orzeczenia informacji o tym, iż 
orzeczenie przekazane do wykonania nie podlega dal-
szemu wykonaniu, sąd niezwłocznie wydaje postano-
wienie o umorzeniu postępowania wykonawczego.

§ 1. W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego 
organu państwa wydania orzeczenia informacji o tym, iż 
orzeczenie przekazane do wykonania nie podlega dal-
szemu wykonaniu, sąd niezwłocznie wydaje postano-
wienie o umorzeniu postępowania wykonawczego.

§ 2. Jeżeli dalsze wykonywanie orzeczenia nie jest 
możliwe z przyczyn faktycznych lub prawnych, sąd 
niezwłocznie wydaje postanowienie o umorzeniu postę-
powania wykonawczego i zawiadamia właściwy sąd lub 
inny organ państwa wydania orzeczenia.

§ 2. Jeżeli dalsze wykonywanie orzeczenia nie jest 
możliwe z przyczyn faktycznych lub prawnych, sąd 
niezwłocznie wydaje postanowienie o umorzeniu postę-
powania wykonawczego i zawiadamia właściwy sąd lub 
inny organ państwa wydania orzeczenia.

§ 3. W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego 
organu państwa wydania orzeczenia informacji o tym, 
iż przeciwko sprawcy wszczęto nowe postępowanie kar-
ne i na uzasadniony wniosek tego sądu lub organu, sąd 
może wyrazić zgodę na cofnięcie wystąpienia, o którym 
mowa w art. 611ud § 1, mając na uwadze cele kary lub 
środka, okres ich wykonywania oraz postawę sprawcy. 
Sąd umożliwia sprawcy, przebywającemu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zajęcie stanowiska ustnie lub

§ 3.  W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego 
organu państwa wydania orzeczenia informacji o tym, 
iż przeciwko sprawcy wszczęto nowe postępowanie kar-
ne i na uzasadniony wniosek tego sądu lub organu, sąd 
może wyrazić zgodę na cofnięcie wystąpienia, o którym 
mowa w art. 611ud § 1, mając na uwadze cele kary lub 
środka, okres ich wykonywania oraz postawę sprawcy. 
Sąd umożliwia sprawcy, przebywającemu na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, zajęcie stanowiska ustnie lub
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na piśmie w przedmiocie cofnięcia wystąpienia. Wyra-
żając zgodę na cofnięcie wystąpienia, sąd umarza posta-
nowienie wykonawcze.

na piśmie w przedmiocie cofnięcia wystąpienia. Wyra-
żając zgodę na cofnięcie wystąpienia, sąd umarza postę-
powanie wykonawcze.

Dział XIV. 
Koszty procesu 

 
Rozdział 68.  

Przepisy ogólne
Art. 618 § 1. Wydatki Skarbu Państwa obejmują w szczególności 

wypłaty dokonane z tytułu:
1) doręczenia wezwań i innych pism,
2) przejazdów sędziów, prokuratorów i innych osób  

z powodu czynności postępowania,
3) sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadków  

i biegłych,
4) oględzin, badań przedsięwziętych w toku postępo-

wania oraz przesyłek i przechowania zajętych przed-
miotów, jak również ich sprzedaży,

5) ogłoszeń w prasie, radiu i telewizji,
6) wykonania orzeczenia, w tym również o zabezpie-

czeniu grożących kar majątkowych, jeżeli kary te zo-
stały orzeczone, z wyłączeniem kosztów utrzymania 
w zakładzie karnym i kosztów pobytu w zakładach 
leczniczych na obserwacji psychiatrycznej,

7) należności świadków i tłumaczy,
8) kosztów postępowania mediacyjnego,
9) należności biegłych lub instytucji wyznaczonych 

do wydania opinii lub wystawienia zaświadczenia,  
w tym koszty wystawienia zaświadczenia przez leka-
rza sądowego,

9a) kosztów obserwacji psychiatrycznej oskarżonego,  
z wyłączeniem należności biegłych psychiatrów,

10) opłat przewidzianych za udzielenie informacji  
z rejestru skazanych,

11) nie opłaconej przez strony pomocy prawnej udzielo-
nej z urzędu przez adwokatów,

12) ryczałtu kuratora sądowego za przeprowadzenie wy-
wiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 214 § 1, 

13) realizacji umów międzynarodowych, których Rzecz-
pospolita Polska jest stroną, i postępowań prowadzo-
nych na podstawie działu XIII, także jeżeli nie zosta-
ło wydane postanowienie, o którym mowa w art. 303.

§ 1. Wydatki Skarbu Państwa obejmują w szczególności 
wypłaty dokonane z tytułu:
1) doręczenia wezwań i innych pism,
2) przejazdów sędziów, prokuratorów i innych osób  

z powodu czynności postępowania,
3) sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadków  

i biegłych,
4) oględzin, badań przedsięwziętych w toku postępo-

wania oraz przesyłek i przechowania zajętych przed-
miotów, jak również ich sprzedaży,

5) ogłoszeń w prasie, radiu i telewizji,
6) wykonania orzeczenia, w tym również o zabezpie-

czeniu grożących kar majątkowych, jeżeli kary te zo-
stały orzeczone, z wyłączeniem kosztów utrzymania 
w zakładzie karnym i kosztów pobytu w zakładach 
leczniczych na obserwacji psychiatrycznej,

7) należności świadków i tłumaczy,
8) kosztów postępowania mediacyjnego,
9) należności biegłych lub instytucji wyznaczonych 

do wydania opinii lub wystawienia zaświadczenia,  
w tym koszty wystawienia zaświadczenia przez leka-
rza sądowego,

9a) kosztów obserwacji psychiatrycznej oskarżonego,  
z wyłączeniem należności biegłych psychiatrów,

10) opłat przewidzianych za udzielenie informacji  
z rejestru skazanych,

11) nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej 
z urzędu przez adwokatów lub radców prawnych,

12) ryczałtu kuratora sądowego za przeprowadzenie wy-
wiadu środowiskowego, o którym mowa w art. 214 § 1, 

13) realizacji umów międzynarodowych, których Rzecz-
pospolita Polska jest stroną, i postępowań prowadzo-
nych na podstawie działu XIII, także jeżeli nie zosta-
ło wydane postanowienie, o którym mowa w art. 303.

§ 2. Jeżeli wysokości i zasad ustalania należności okre-
ślonych w § 1 nie regulują odrębne przepisy, Minister 
Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw finansów publicznych, określi, w drodze 
rozporządzenia, wysokość i sposób ich obliczania, mając 
na uwadze faktyczny koszt dokonania danej czynności.

§ 2. Jeżeli wysokości i zasad ustalania należności określo-
nych w § 1 nie regulują odrębne przepisy, Minister Spra-
wiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw finansów publicznych, określi, w drodze rozporzą-
dzenia, wysokość i sposób ich obliczania, mając na uwa-
dze faktyczny koszt dokonania danej czynności.

§ 3. W razie braku przepisów wymienionych w § 2, o wy-
sokości danego wydatku decydują kwoty przyznane przez 
sąd, prokuratora lub inny organ prowadzący postępowanie.

§ 3. W razie braku przepisów wymienionych w § 2, o wy-
sokości danego wydatku decydują kwoty przyznane przez 
lub inny organ prowadzący postępowanie.

Art. 622 W postępowaniu z oskarżenia prywatnego w razie pojedna-
nia się stron przed wszczęciem przewodu sądowego, warun-
kowego umorzenia postępowania, umorzenia postępowania 
z powodu niepoczytalności sprawcy lub znikomej społecz-
nej szkodliwości czynu albo z powodu stwierdzenia w za-
rzucanym czynie znamion przestępstwa ściganego z urzędu, 
zmiany trybu ścigania z powodu przyłączenia się prokura-
tora do postępowania wszczętego przez oskarżyciela pry-
watnego i zakończenia tego postępowania w trybie publicz-
noskargowym – prezes sądu zarządza zwrot uiszczonych 
przez oskarżyciela prywatnego zryczałtowanych wydatków 
w całości, a w połowie –  w razie pojednania się stron po 
rozpoczęciu przewodu sądowego.

W postępowaniu z oskarżenia prywatnego w razie pojed-
nania się stron przed wszczęciem przewodu sądowego, 
warunkowego umorzenia postępowania, umorzenia postę-
powania z powodu niepoczytalności sprawcy lub znikomej 
społecznej szkodliwości czynu albo z powodu stwierdze-
nia w zarzucanym czynie znamion przestępstwa ściganego  
z urzędu, zmiany trybu ścigania z powodu przyłączenia się 
prokuratora do postępowania wszczętego przez oskarżyciela 
prywatnego i zakończenia tego postępowania w trybie pu-
blicznoskargowym – prezes sądu lub referendarz sądowy 
zarządza zwrot uiszczonych przez oskarżyciela prywatnego 
zryczałtowanych wydatków w całości, a w połowie – w razie 
pojednania się stron po rozpoczęciu przewodu sądowego.

DZIAŁ XIV.  KOSZTY PROCESU
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Rozdział 69.  
Zwolnienie z kosztów sądowych

Art. 623 Sąd zwalnia osobę w całości lub w części od wyłożenia 
kosztów podlegających uiszczeniu przy wnoszeniu pi-
sma procesowego, jeżeli wykazała ona, że ze względu 
na jej sytuację rodzinną, majątkową i wysokość docho-
dów wyłożenie ich byłoby zbyt uciążliwe.

Sąd lub referendarz sądowy zwalnia osobę w całości lub 
w części od wyłożenia kosztów podlegających uiszczeniu 
przy wnoszeniu pisma procesowego, jeżeli wykazała ona, 
że ze względu na jej sytuację rodzinną, majątkową i wy-
sokość dochodów wyłożenie ich byłoby zbyt uciążliwe.

Rozdział 70.  
Zasądzenie kosztów procesu

Art. 626 § 1. W orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie 
sąd określa, kto, w jakiej części i zakresie ponosi koszty 
procesu.

§ 1. W orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie 
sąd określa, kto, w jakiej części i zakresie ponosi koszty 
procesu.

§ 2. Jeżeli w orzeczeniu wymienionym w § 1 nie zamiesz-
czono rozstrzygnięcia o kosztach, jak również gdy zacho-
dzi konieczność dodatkowego ustalenia ich wysokości 
lub rozstrzygnięcia o kosztach postępowania wykonaw-
czego, orzeczenie w tym przedmiocie wydaje odpowied-
nio sąd pierwszej instancji lub sąd odwoławczy.

§ 2.  Jeżeli w orzeczeniu wymienionym w § 1 nie za-
mieszczono rozstrzygnięcia o kosztach, jak również 
gdy zachodzi konieczność dodatkowego ustalenia ich 
wysokości lub rozstrzygnięcia o kosztach postępowania 
wykonawczego, orzeczenie w tym przedmiocie wydaje 
odpowiednio sąd pierwszej instancji, sąd odwoławczy,  
a w zakresie dodatkowego ustalenia wysokości kosz-
tów także referendarz sądowy właściwego sądu.

§ 3. Na orzeczenie w przedmiocie kosztów służy zażale-
nie, jeżeli nie wniesiono apelacji. W razie wniesienia ape-
lacji i zażalenia – zażalenie rozpoznaje sąd odwoławczy 
łącznie z apelacją.

§ 3. Na orzeczenie w przedmiocie kosztów służy zażale-
nie, jeżeli nie wniesiono apelacji. W razie wniesienia ape-
lacji i zażalenia – zażalenie rozpoznaje sąd odwoławczy 
łącznie z apelacją.

Art. 632 Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w razie uniewinnienia 
oskarżonego lub umorzenia postępowania koszty procesu 
ponosi:
1) w sprawach z oskarżenia prywatnego – oskarżyciel 

prywatny, a w razie pojednania się stron – oskarżyciel 
i oskarżony w zakresie przez siebie poniesionym, jeżeli 
strony w zawartej ugodzie nie uregulowały tego inaczej,

2) w sprawach z oskarżenia publicznego – Skarb Pań-
stwa, z wyjątkiem należności z tytułu udziału adwoka-
ta lub radcy prawnego ustanowionego w charakterze 
pełnomocnika przez pokrzywdzonego, oskarżyciela 
posiłkowego, powoda cywilnego albo inną osobę,  
a także z tytułu obrony oskarżonego w sprawie, w któ-
rej oskarżony skierował przeciwko sobie podejrzenie 
popełnienia czynu zabronionego.

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, w razie uniewinnienia 
oskarżonego lub umorzenia postępowania koszty procesu 
ponosi:
1) w sprawach z oskarżenia prywatnego – oskarżyciel 

prywatny, a w razie pojednania się stron – oskarżyciel 
i oskarżony w zakresie przez siebie poniesionym, jeżeli 
strony w zawartej ugodzie nie uregulowały tego inaczej,

2) w sprawach z oskarżenia publicznego – Skarb Pań-
stwa, z wyjątkiem należności z tytułu udziału adwo-
kata lub radcy prawnego w charakterze pełnomocni-
ka pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego albo 
innej osoby, a także z tytułu obrony oskarżonego  
w sprawie, w której oskarżony skierował przeciwko 
sobie podejrzenie popełnienia czynu zabronionego.

Art. 637a Brak. Do kosztów postępowania kasacyjnego stosuje się od-
powiednio przepisy o kosztach postępowania odwo-
ławczego, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Rozdział 71.  
Koszty procesu związane z powództwem cywilnym i zasądzeniem odszkodowania z urzędu – uchylony

Dział XV. 
Postępowanie karne w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych 

 
Rozdział 72.  

Przepisy ogólne

Art. 646 W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojsko-
wych nie stosuje się przepisów o postępowaniu uprosz-
czonym, prywatnoskargowym, nakazowym i przyspieszo-
nym. Poza tym stosuje się przepisy działów poprzednich, 
chyba że przepisy działu niniejszego stanowią inaczej.

W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojsko-
wych nie stosuje się przepisów o postępowaniu prywat-
noskargowym, nakazowym i przyspieszonym. Poza tym 
stosuje się przepisy działów poprzednich, chyba że prze-
pisy działu niniejszego stanowią inaczej.

Art. 662 § 1. O oskarżonym żołnierzu, oprócz danych określonych 
w art. 213 § 1 i 2, zbiera się też dane dotyczące przebiegu 
służby wojskowej, wyróżnień oraz ukarań dyscyplinarnych.

§ 1. O oskarżonym żołnierzu, oprócz danych określonych 
w art. 213, zbiera się też dane dotyczące przebiegu służby 
wojskowej, wyróżnień oraz ukarań dyscyplinarnych.
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§ 2. Uprawnienia i obowiązki zawodowego kuratora są-
dowego przysługują odpowiednio wojskowemu kuratoro-
wi społecznemu.

§ 2. Uprawnienia i obowiązki zawodowego kuratora są-
dowego przysługują odpowiednio wojskowemu kuratoro-
wi społecznemu.

§ 3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu  
z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozpo-
rządzenia, sposób powoływania i zakres działalności 
wojskowych kuratorów społecznych, mając na uwadze 
warunki funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej i wymagania służby wojskowej.

§ 3. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu  
z Ministrem Sprawiedliwości określi, w drodze rozpo-
rządzenia, sposób powoływania i zakres działalności 
wojskowych kuratorów społecznych, mając na uwadze 
warunki funkcjonowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej i wymagania służby wojskowej.

Rozdział 73.  
Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze

Art. 663 W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojsko-
wych uprawnienia i obowiązki procesowe Policji dotyczą 
także Żandarmerii Wojskowej.

Uchylony.

Opracował zespół w składzie: 

podinsp. Dariusz Baj, podinsp. Marcin Bojanowski, 
podinsp. Jerzy Misiak, kom. Sebastian Żbikowski,

Anna Krupecka-Krupińska, Lilianna Łątka
Centrum Szkolenia Policji

DZIAŁ XV.  POSTĘPOWANIE KARNE W SPRAWACH PODLEGAJĄCYCH ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH
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