
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 25 września 2009 r.

o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks postępowania karnego,
ustawy – Kodeks karny wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy

oraz niektórych innych ustaw

(druk nr 668)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.

zm.)

Art. 10.
§ 1. Na zasadach określonych w tym kodeksie odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony

po ukończeniu 17 lat.
[§ 2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego określonego w

art. 134, art. 148 § 1, 2 lub 3, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166, art. 173 § 1
lub 3, art. 197 § 3, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może odpowiadać na zasadach
określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy,
jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli
poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.]

<§ 2. Nieletni, który po ukończeniu 15 lat dopuszcza się czynu zabronionego
określonego w art. 134, art. 148 § 1, art. 156 § 1 lub 3, art. 163 § 1 lub 3, art. 166,
art. 173 § 1 lub 3, art. 197 § 3 lub 4, art. 252 § 1 lub 2 oraz w art. 280, może
odpowiadać na zasadach określonych w tym kodeksie, jeżeli okoliczności sprawy
oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym
przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze
lub poprawcze okazały się bezskuteczne.>

§ 3. W wypadku określonym w § 2 orzeczona kara nie może przekroczyć dwóch trzecich
górnej granicy ustawowego zagrożenia przewidzianego za przypisane sprawcy
przestępstwo; sąd może zastosować także nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 4. W stosunku do sprawcy, który popełnił występek po ukończeniu lat 17, lecz przed
ukończeniem lat 18, sąd zamiast kary stosuje środki wychowawcze, lecznicze albo
poprawcze przewidziane dla nieletnich, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju
sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają.

Art. 25.
§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto w obronie koniecznej odpiera bezpośredni, bezprawny

zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
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§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca
zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.

[§ 3. Sąd odstępuje od wymierzenia kary, jeżeli przekroczenie granic obrony koniecznej było
wynikiem strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.]

<§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem
strachu lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.>

Art. 33.
[§ 1. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wysokość

jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek wynosi 10, zaś
najwyższa 360.]

<§ 1. Grzywnę wymierza się w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz
wysokość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, najniższa liczba stawek
wynosi 10, zaś najwyższa 540.>

§ 2. Sąd może wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności wymienionej w
art. 32 pkt 3, jeżeli sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej
lub gdy korzyść majątkową osiągnął.

§ 3. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki
osobiste, rodzinne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe; stawka dzienna nie
może być niższa od 10 złotych, ani też przekraczać 2.000 złotych.

Art. 34.
§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, kara ograniczenia wolności trwa najkrócej miesiąc,

najdłużej 12 miesięcy; wymierza się ją w miesiącach.
[§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:

1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd,
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.]

<§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany:
1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
2) jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele

społeczne,
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.>

[Art. 35.
§ 1. Obowiązek określony w art. 34 § 2 pkt 2 polega na wykonywaniu nieodpłatnej,

kontrolowanej pracy na cele społeczne wskazanej przez sąd w odpowiednim zakładzie
pracy, placówce służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej
pomoc charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 20 do 40 godzin
w stosunku miesięcznym.
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§ 2. W stosunku do osoby zatrudnionej sąd, zamiast obowiązku określonego w § 1, może
orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu Państwa albo
na cel społeczny wskazany przez sąd; w okresie odbywania kary skazany nie może
rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.

§ 3. Miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania obowiązku pracy, o którym mowa w § 1,
sąd określa po wysłuchaniu skazanego.]

<Art. 35.
§ 1. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze

od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym.
§ 2. W stosunku do osoby zatrudnionej sąd zamiast obowiązku, o którym mowa w art.

34 § 2 pkt 2, może orzec potrącenie od 10 do 25% wynagrodzenia za pracę w
stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd; w okresie odbywania
kary skazany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.>

Art. 36.
[§ 1. Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może oddać skazanego pod dozór

kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo organizacji
społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie
demoralizacji lub pomoc skazanym.]

[§ 2. Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może orzec wobec skazanego obowiązki
wymienione w art. 72 § 1 pkt 2, 3 lub 5 oraz § 2.]

<§ 2. Wymierzając karę ograniczenia wolności, sąd może orzec wobec skazanego
obowiązki wymienione w art. 72.>

§ 3. Przepis art. 74 stosuje się odpowiednio.

Art. 38.
§ 1. Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie albo nadzwyczajne obostrzenie górnej granicy

ustawowego zagrożenia, w wypadku alternatywnego zagrożenia karami wymienionymi
w art. 32 pkt 1-3 obniżenie albo obostrzenie odnosi się do każdej z tych kar.

[§ 2. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć 540 stawek dziennych grzywny,
18 miesięcy ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności.]

<§ 2. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć 810 stawek dziennych
grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności; karę
ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach.>

§ 3. Jeżeli ustawa przewiduje obniżenie górnej granicy ustawowego zagrożenia, kara
wymierzona za przestępstwo zagrożone karą dożywotniego pozbawienia wolności nie
może przekroczyć 25 lat pozbawienia wolności, a za przestępstwo zagrożone karą 25 lat
pozbawienia wolności, nie może przekroczyć 15 lat pozbawienia wolności.

Art. 39.
Środkami karnymi są:

1) pozbawienie praw publicznych,
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2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub
prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

2a)  zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją
małoletnich lub z opieką nad nimi,

2b)  obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub
miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,

2c)  zakaz wstępu na imprezę masową,
3) zakaz prowadzenia pojazdów,
4)  przepadek,
[5) obowiązek naprawienia szkody,]
<5) obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,>
6) nawiązka,
7) świadczenie pieniężne,
8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Art. 43.
[§ 1.  Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz obowiązek lub

zakazy wymienione w art. 39:
1) pkt 2 i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10,
2) pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15,
3)  pkt 2c orzeka się w latach, od 2 do lat 6.]

<§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pozbawienie praw publicznych oraz zakazy
wymienione w art. 39 pkt 2 i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 10,  zakazy oraz
obowiązek wymienione w art. 39 pkt 2a i 2b orzeka się w latach, od roku do lat 15,
a zakaz wymieniony w art. 39 pkt 2c orzeka się w latach, od lat 2 do 6.>

§ 2.  Pozbawienie praw publicznych, obowiązek lub zakaz obowiązuje od uprawomocnienia
się orzeczenia; okres, na który środek orzeczono, nie biegnie w czasie odbywania kary
pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej za inne przestępstwo.

§ 3. Orzekając zakaz określony w art. 42, sąd nakłada obowiązek zwrotu dokumentu
uprawniającego do prowadzenia pojazdu; do chwili wykonania obowiązku okres, na
który orzeczono zakaz, nie biegnie.

[Art. 46.
§ 1.  W razie skazania za przestępstwo spowodowania śmierci, ciężkiego uszczerbku na

zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała lub rozstroju zdrowia, przestępstwo
przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, przestępstwo przeciwko środowisku, mieniu
lub obrotowi gospodarczemu lub przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących
pracę zarobkową, sąd, na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby uprawnionej,
orzeka obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody w całości albo w części; przepisów
prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie
stosuje się.



- 5 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

§ 2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec na rzecz pokrzywdzonego
nawiązkę w celu zadośćuczynienia za ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie
czynności narządu ciała, rozstrój zdrowia, a także za doznaną krzywdę.]

<Art. 46.
§ 1. W razie skazania sąd może orzec, a na wniosek pokrzywdzonego lub innej osoby

uprawnionej orzeka, obowiązek naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody
w całości albo w części lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; przepisów
prawa cywilnego o przedawnieniu roszczenia oraz możliwości zasądzenia renty nie
stosuje się.

§ 2. Zamiast obowiązku określonego w § 1 sąd może orzec nawiązkę na rzecz
pokrzywdzonego.>

[Art. 49a.
§1. Organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o których mowa w art. 47, 49 i 57a §

2, muszą obejmować swoją działalnością terytorium całego kraju.
§ 2. Minister Sprawiedliwości prowadzi wykaz, do którego wpisuje instytucje, organizacje

społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o których mowa w art. 47, 49 i 57a § 2. Wpisu do
wykazu dokonuje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wykaz jest publikowany
co najmniej raz w roku, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Ministra
Sprawiedliwości.]

<Art. 49a.
§ 1. Organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o których mowa w art. 47 i 49,

muszą obejmować swoją działalnością terytorium całego kraju.
§ 2. Minister Sprawiedliwości prowadzi wykaz, do którego wpisuje instytucje,

organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o których mowa w art. 47 i 49.
Wpisu do wykazu dokonuje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wykaz
jest publikowany co najmniej raz w roku, w formie obwieszczenia, w Dzienniku
Urzędowym Ministra Sprawiedliwości.>

[Art. 57a.
§1. Skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę przewidzianą za

przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy
ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

§ 2. W wypadku określonym w § 1 sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, chyba że
orzeka obowiązek naprawienia szkody lub nawiązkę na podstawie art. 46. Jeżeli
pokrzywdzony nie został ustalony, sąd może orzec nawiązkę na rzecz instytucji,
stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej, wpisanej do wykazu prowadzonego
przez Ministra Sprawiedliwości, której podstawowym zadaniem lub celem statutowym
jest spełnianie świadczeń na określony cel społeczny, bezpośrednio związany z ochroną
dobra naruszonego lub zagrożonego przestępstwem, za które skazano sprawcę, z
przeznaczeniem na ten cel.]
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Art. 58.
§ 1. Jeżeli ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę pozbawienia

wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy inna kara lub
środek karny nie może spełnić celów kary.

§ 2. Grzywny nie orzeka się, jeżeli dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub
możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że sprawca grzywny nie uiści i nie
będzie jej można ściągnąć w drodze egzekucji.

<§ 2a. Kary ograniczenia wolności związanej z obowiązkiem, o którym mowa w art. 35 §
1, nie orzeka się, jeżeli stan zdrowia oskarżonego lub jego właściwości i warunki
osobiste uzasadniają przekonanie, że oskarżony nie wykona tego obowiązku.>

[§ 3. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 5 lat,
sąd może orzec zamiast kary pozbawienia wolności grzywnę albo karę ograniczenia
wolności, w szczególności jeżeli orzeka równocześnie środek karny.]

<§ 3. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą
5 lat, sąd może orzec zamiast kary pozbawienia wolności grzywnę albo karę
ograniczenia wolności do lat 2, w szczególności jeżeli orzeka równocześnie środek
karny; karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach.>

[§ 4.  Przepisu § 3 nie stosuje się do sprawcy występku umyślnego, który był uprzednio
skazany na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 6 miesięcy bez
warunkowego zawieszenia jej wykonania, oraz do sprawcy występku o charakterze
chuligańskim.]

[Art. 59.
§1. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat

albo alternatywnie karami wymienionymi w art. 32 pkt 1-3 i społeczna szkodliwość
czynu nie jest znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka
równocześnie środek karny, a cele kary zostaną przez ten środek spełnione.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do sprawcy występku o charakterze chuligańskim.]
<Art. 59.

Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat
albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd
może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka równocześnie środek karny, a cele
kary zostaną przez ten środek spełnione.>

Art. 60.
§ 1. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w wypadkach przewidzianych w

ustawie oraz w stosunku do młodocianego, jeżeli przemawiają za tym względy
określone w art. 54 § 1.

§ 2. Sąd może również zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w szczególnie
uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo
byłaby niewspółmiernie surowa, w szczególności:

1) jeżeli pokrzywdzony pojednał się ze sprawcą, szkoda została naprawiona albo
pokrzywdzony i sprawca uzgodnili sposób naprawienia szkody,
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2) ze względu na postawę sprawcy, zwłaszcza gdy czynił starania o naprawienie
szkody lub o jej zapobieżenie,

3) jeżeli sprawca przestępstwa nieumyślnego lub jego najbliższy poniósł poważny
uszczerbek w związku z popełnionym przestępstwem.

§ 3. Sąd stosuje nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet może warunkowo zawiesić jej
wykonanie w stosunku do sprawcy współdziałającego z innymi osobami w popełnieniu
przestępstwa, jeżeli ujawni on wobec organu powołanego do ścigania przestępstw
informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne
okoliczności jego popełnienia.

§ 4. Na wniosek prokuratora sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet
warunkowo zawiesić jej wykonanie w stosunku do sprawcy przestępstwa, który,
niezależnie od wyjaśnień złożonych w swojej sprawie, ujawnił przed organem ścigania i
przedstawił istotne okoliczności, nieznane dotychczas temu organowi, przestępstwa
zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności.

§ 5. W wypadkach określonych w § 3 i 4 sąd wymierzając karę pozbawienia wolności do lat
5 może warunkowo zawiesić jej wykonanie na okres próby wynoszący do 10 lat, jeżeli
uzna, że pomimo niewykonania kary sprawca nie popełni ponownie przestępstwa;
przepisy art. 71-76 stosuje się odpowiednio.

[§ 6. Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy
ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju według następujących zasad:

1) jeżeli czyn stanowi zbrodnię, sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą
od jednej trzeciej dolnej granicy ustawowego zagrożenia,

2) jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest
kara pozbawienia wolności nie niższa od roku, sąd wymierza grzywnę, karę
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności,

3) jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia jest
kara pozbawienia wolności niższa od roku, sąd wymierza grzywnę albo karę
ograniczenia wolności.]

<§ 6. Nadzwyczajne złagodzenie kary polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej
granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju według
następujących zasad:

1) jeżeli czyn stanowi zbrodnię zagrożoną co najmniej karą 25 lat pozbawienia
wolności, sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie niższą od 8 lat,

2) jeżeli czyn stanowi inną zbrodnię, sąd wymierza karę pozbawienia wolności nie
niższą od jednej trzeciej dolnej granicy ustawowego zagrożenia,

3) jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia
jest kara pozbawienia wolności nie niższa od roku, sąd wymierza grzywnę,
karę ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności,

4) jeżeli czyn stanowi występek, przy czym dolną granicą ustawowego zagrożenia
jest kara pozbawienia wolności niższa od roku, sąd wymierza grzywnę albo
karę ograniczenia wolności.>

§ 7. Jeżeli czyn zagrożony jest alternatywnie karami wymienionymi w art. 32 pkt 1-3,
nadzwyczajne złagodzenie kary polega na odstąpieniu od wymierzenia kary i
orzeczeniu środka karnego wymienionego w art. 39 pkt 2-8; przepisu art. 61 § 2 nie
stosuje się.
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Art. 69.
§ 1. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie

przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara
samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w
szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

§ 2. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę
sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz
zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

§ 3. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do sprawcy określonego w art. 64 § 2,
chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami;
zawieszenia wykonania kary, o którym mowa w art. 60 § 3-5, nie stosuje się do sprawcy
określonego w art. 64 § 2.

[§ 4.  Zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub grzywny nie stosuje się wobec
sprawcy występku o charakterze chuligańskim; sąd może warunkowo zawiesić
wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnie uzasadnionych wypadkach.]

Art. 71.
[§ 1. Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może orzec grzywnę w

wysokości do 180 stawek dziennych, jeżeli jej wymierzenie na innej podstawie nie jest
możliwe; zawieszając wykonanie kary ograniczenia wolności sąd może orzec grzywnę w
wysokości do 90 stawek dziennych.]

<§ 1. Zawieszając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może orzec grzywnę w
wysokości do 270 stawek dziennych, jeżeli jej wymierzenie na innej podstawie nie
jest możliwe; zawieszając wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd może orzec
grzywnę w wysokości do 135 stawek dziennych.>

§ 2. W razie zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności,
grzywna orzeczona na podstawie § 1 nie podlega wykonaniu; kara pozbawienia
wolności lub ograniczenia wolności ulega skróceniu o okres odpowiadający liczbie
uiszczonych stawek dziennych z zaokrągleniem do pełnego dnia.

Art. 78.
[§ 1. Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu przez niego co najmniej połowy

kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach.
§ 2. Skazanego określonego w art. 64 § 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch

trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 po odbyciu trzech czwartych kary;
warunkowe zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po roku.]

<§ 1. Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary.
§ 2. Skazanego określonego w art. 64 § 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch

trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 po odbyciu trzech czwartych
kary.>

§ 3. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu
15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po
odbyciu 25 lat kary.
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Art. 86.
[§ 1. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za

poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 540 stawek dziennych
grzywny, 18 miesięcy ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności; kara
łączna grzywny określonej w art. 71 § 1 nie może przekraczać 180 stawek dziennych -
jeżeli jest ona związana z zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności oraz nie
może przekraczać 90 stawek dziennych - jeżeli jest ona związana z zawieszeniem
wykonania kary ograniczenia wolności.]

<§ 1. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za
poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek
dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności;
karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Kara łączna
grzywny określonej w art. 71 § 1 nie może przekraczać 270 stawek dziennych –
jeżeli jest ona związana z zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności
oraz nie może przekraczać 135 stawek dziennych – jeżeli jest ona związana z
zawieszeniem wykonania kary ograniczenia wolności.>

<§ 1a. Jeżeli suma orzeczonych kar pozbawienia wolności wynosi 25 lat albo więcej, a
chociażby jedna z podlegających łączeniu kar wynosi nie mniej niż 10 lat, sąd może
orzec karę łączną 25 lat pozbawienia wolności.>

§ 2. Wymierzając karę łączną grzywny, sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej,
kierując się wskazaniami określonymi w art. 33 § 3; wysokość stawki dziennej nie może
jednak przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio.

<§ 2a. Jeżeli chociażby jedna z podlegających łączeniu grzywien jest wymierzona
kwotowo, karę łączną grzywny wymierza się kwotowo.

§ 2b. Jeżeli chociażby jedna z podlegających łączeniu grzywien została orzeczona na
podstawie art. 309, sąd wymierza karę łączną grzywny w granicach od najwyższej
z kar tego rodzaju wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie
przekraczając jednak 4500 stawek dziennych grzywny.>

§ 3. Wymierzając karę łączną ograniczenia wolności, sąd określa na nowo wymiar czasu
nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne albo wysokość potrąceń, stosując
art. 35; obowiązki wymienione w art. 36 § 2 stosuje się, chociażby zostały orzeczone
tylko za jedno ze zbiegających się przestępstw.

Art. 89.
[§ 1. W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności,

ograniczenia wolności albo grzywny z warunkowym zawieszeniem i bez warunkowego
zawieszenia ich wykonania sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej,
jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 69.]

<§ 1. W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności,
ograniczenia wolności albo grzywny z warunkowym zawieszeniem i bez
warunkowego zawieszenia ich wykonania sąd może w wyroku łącznym
warunkowo zawiesić wykonanie kary łącznej, jeżeli zachodzą przesłanki określone
w art. 69.>
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<§ 1a. W razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności z
warunkowym zawieszeniem ich wykonania sąd może w wyroku łącznym orzec
karę łączną pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.>

§ 2. Orzekając karę łączną pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności z warunkowym
zawieszeniem ich wykonania, sąd może orzec grzywnę określoną w art. 71 § 1,
chociażby jej nie orzeczono za pozostające w zbiegu przestępstwa.

§ 3. W razie zbiegu orzeczeń o okresach próby sąd orzeka ten okres oraz związane z nim
obowiązki na nowo.

[Art. 93.
Sąd może orzec przewidziany w tym rozdziale środek zabezpieczający związany z
umieszczeniem w zakładzie zamkniętym tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, aby zapobiec
ponownemu popełnieniu przez sprawcę czynu zabronionego związanego z jego chorobą
psychiczną, upośledzeniem umysłowym lub uzależnieniem od alkoholu lub innego środka
odurzającego; przed orzeczeniem tego środka sąd wysłuchuje lekarzy psychiatrów oraz
psychologa.]

<Art. 93.
Sąd może orzec przewidziany w tym rozdziale środek zabezpieczający związany z
umieszczeniem w zakładzie zamkniętym lub skierowaniem na leczenie ambulatoryjne
tylko wtedy, gdy jest to niezbędne, aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę
czynu zabronionego związanego z jego chorobą psychiczną, zaburzeniami preferencji
seksualnych, upośledzeniem umysłowym lub uzależnieniem od alkoholu lub innego
środka odurzającego; przed orzeczeniem tego środka sąd wysłuchuje lekarzy
psychiatrów oraz psychologa, a w sprawach osób z zaburzeniami preferencji
seksualnych - także lekarza seksuologa.>

Art. 95a.
[§ 1. Skazując sprawcę na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej

wykonania za przestępstwo skierowane przeciwko wolności seksualnej, popełnione w
związku z zakłóceniem jego czynności psychicznych o podłożu seksualnym, innym niż
choroba psychiczna, sąd może orzec umieszczenie sprawcy, po odbyciu tej kary w
zakładzie zamkniętym albo skierowanie go na leczenie ambulatoryjne.]

<§ 1. Skazując sprawcę na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia
jej wykonania za przestępstwo skierowane przeciwko wolności seksualnej,
popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, sąd może orzec
umieszczenie sprawcy, po odbyciu tej kary, w zakładzie zamkniętym albo
skierowanie go na leczenie ambulatoryjne, w celu przeprowadzenia terapii
farmakologicznej lub psychoterapii, zmierzających do zapobieżenia ponownemu
popełnieniu takiego przestępstwa, w tym w szczególności poprzez obniżenie
zaburzonego popędu seksualnego sprawcy. Terapii farmakologicznej nie stosuje
się, jeżeli jej przeprowadzenie spowodowałoby niebezpieczeństwo dla życia lub
zdrowia skazanego.>

<§1a. Sąd orzeka umieszczenie sprawcy, o którym mowa w § 1, skazanego za
przestępstwo określone w art. 197 § 3 pkt 2 lub 3 w zakładzie zamkniętym albo
skierowanie go na leczenie ambulatoryjne.>
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[§ 2. Potrzebę wykonywania orzeczonego środka, o którym mowa w § 1, sąd ustala w
okresie do 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed
wykonaniem kary.]

<§ 2. W okresie do 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub
przed wykonaniem kary sąd ustala:

1) potrzebę i sposób wykonywania orzeczonego środka, o którym mowa w § 1,
2) sposób wykonywania orzeczonego środka, o którym mowa w § 1a.>

<§ 2a. Sąd może zarządzić zmianę sposobu wykonywania środka zabezpieczającego
określonego w § 1 lub 1a.

§ 2b. Sąd zarządza umieszczenie w zakładzie zamkniętym, jeżeli sprawca uchyla się od
leczenia ambulatoryjnego określonego w § 1 lub 1a.>

§ 3. Przepisy art. 94 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

Art. 115.
§ 1. Czynem zabronionym jest zachowanie o znamionach określonych w ustawie karnej.
§ 2. Przy ocenie stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd bierze pod uwagę rodzaj i

charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i
okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez sprawcę obowiązków, jak
również postać zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i
stopień ich naruszenia.

§ 3. Przestępstwami podobnymi są przestępstwa należące do tego samego rodzaju;
przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia albo przestępstwa
popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej uważa się za przestępstwa podobne.

§ 4.  Korzyścią majątkową lub osobistą jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo
innego.

[§ 5. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu
zabronionego przekracza dwustukrotną wysokość najniższego miesięcznego
wynagrodzenia.

§ 6. Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w chwili popełnienia czynu
zabronionego przekracza tysiąckrotną wysokość najniższego miesięcznego
wynagrodzenia.]

<§ 5. Mieniem znacznej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia
czynu zabronionego przekracza 200 000 złotych.

§ 6. Mieniem wielkiej wartości jest mienie, którego wartość w czasie popełnienia czynu
zabronionego przekracza 1 000 000 złotych.>

§ 7. Przepisy § 5 i 6 stosuje się do określenia "znaczna szkoda" oraz "szkoda w wielkich
rozmiarach".

[§ 8. Najniższym wynagrodzeniem jest najniższe wynagrodzenie pracowników określone na
podstawie Kodeksu pracy.]

§ 9. Rzeczą ruchomą lub przedmiotem jest także polski albo obcy pieniądz lub inny środek
płatniczy oraz dokument uprawniający do otrzymania sumy pieniężnej albo zawierający
obowiązek wypłaty kapitału, odsetek, udziału w zyskach albo stwierdzenie uczestnictwa
w spółce.
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§ 10. Młodocianym jest sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie
ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji 24 lat.

§ 11. Osobą najbliższą jest małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej
linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a
także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu.

§ 12. Groźbą bezprawną jest zarówno groźba, o której mowa w art. 190, jak i groźba
spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci
zagrożonego lub jego osoby najbliższej; nie stanowi groźby zapowiedź spowodowania
postępowania karnego, jeżeli ma ona jedynie na celu ochronę prawa naruszonego
przestępstwem.

§ 13. Funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) poseł, senator, radny,

2a)  poseł do Parlamentu Europejskiego,
3)  sędzia, ławnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu postępowania

przygotowawczego lub organu nadrzędnego nad finansowym organem
postępowania przygotowawczego, notariusz, komornik, kurator sądowy, syndyk,
nadzorca sądowy i zarządca, osoba orzekająca w organach dyscyplinarnych
działających na podstawie ustawy,

4) osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego
lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a
także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji
administracyjnych,

5) osoba będąca pracownikiem organu kontroli państwowej lub organu kontroli
samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe,

6) osoba zajmująca kierownicze stanowisko w innej instytucji państwowej,
7) funkcjonariusz organu powołanego do ochrony bezpieczeństwa publicznego albo

funkcjonariusz Służby Więziennej,
8) osoba pełniąca czynną służbę wojskową.

§ 14.  Dokumentem jest każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest
związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi
dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne.

§ 15. W rozumieniu tego kodeksu za statek wodny uważa się także stałą platformę
umieszczoną na szelfie kontynentalnym.

§ 16. Stan nietrzeźwości w rozumieniu tego kodeksu zachodzi, gdy:
1) zawartość alkoholu we krwi przekracza 0,5 promila albo prowadzi do stężenia

przekraczającego tę wartość lub
2) zawartość alkoholu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo

prowadzi do stężenia przekraczającego tę wartość.
§ 17. Żołnierzem jest osoba pełniąca czynną służbę wojskową.
§ 18. Rozkazem jest polecenie określonego działania lub zaniechania wydane służbowo

żołnierzowi przez przełożonego lub uprawnionego żołnierza starszego stopniem.
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§ 19.  Osobą pełniącą funkcję publiczną jest funkcjonariusz publiczny, członek organu
samorządowego, osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej dysponującej środkami
publicznymi, chyba że wykonuje wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba,
której uprawnienia i obowiązki w zakresie działalności publicznej są określone lub
uznane przez ustawę lub wiążącą Rzeczpospolitą Polską umowę międzynarodową.

§ 20. Przestępstwem o charakterze terrorystycznym jest czyn zabroniony zagrożony karą
pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej 5 lat, popełniony w
celu:

1) poważnego zastraszenia wielu osób,
2) zmuszenia organu władzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa

albo organu organizacji międzynarodowej do podjęcia lub zaniechania określonych
czynności,

3) wywołania poważnych zakłóceń w ustroju lub gospodarce Rzeczypospolitej
Polskiej, innego państwa lub organizacji międzynarodowej - a także groźba
popełnienia takiego czynu.

[§ 21. Występkiem o charakterze chuligańskim jest występek polegający na umyślnym
zamachu na zdrowie, na wolność, na cześć lub nietykalność cielesną, na bezpieczeństwo
powszechne, na działalność instytucji państwowych lub samorządu terytorialnego, na
porządek publiczny, albo na umyślnym niszczeniu, uszkodzeniu lub czynieniu niezdatną
do użytku cudzej rzeczy, jeżeli sprawca działa publicznie i bez powodu albo z oczywiście
błahego powodu, okazując przez to rażące lekceważenie porządku prawnego.]

Art. 191.
§ 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby

do określonego działania, zaniechania lub znoszenia,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Jeżeli sprawca działa w sposób określony w § 1 w celu wymuszenia zwrotu
wierzytelności,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

<Art. 191a.
§ 1. Kto utrwala wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej,

używając w tym celu wobec niej przemocy, groźby bezprawnej lub podstępu, albo
wizerunek nagiej osoby lub osoby w trakcie czynności seksualnej bez jej zgody
rozpowszechnia,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 2. Ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego.>

Art. 197.
§ 1. Kto przemocą, groźbą bezprawną lub podstępem doprowadza inną osobę do obcowania

płciowego,
podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
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§ 2. Jeżeli sprawca, w sposób określony w § 1, doprowadza inną osobę do poddania się innej
czynności seksualnej albo wykonania takiej czynności, podlega karze pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do lat 8.

[§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia wspólnie z inną osobą, podlega karze
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.]

<§ 3. Jeżeli sprawca dopuszcza się zgwałcenia:
1) wspólnie z inną osobą,
2) wobec małoletniego poniżej lat 15,
3) wobec wstępnego, zstępnego, przysposobionego, przysposabiającego, brata lub

siostry,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.>

§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1-3 działa ze szczególnym okrucieństwem,
podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5.

Art. 200.
§ 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby

innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo
do ich wykonania,

podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu zaspokojenia seksualnego prezentuje małoletniemu

poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

<Art. 200a.
§ 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200,

jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej
nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą
wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego
pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej
małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się
lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub
utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Art. 200b.
Kto publicznie propaguje lub pochwala zachowania o charakterze pedofilskim,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.>
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Art. 212.
[§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę

organizacyjną nie mającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości,
które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego
dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,

podlega grzywnie, karze ograniczenia albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków masowego

komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.]

<§ 1. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niemającą osobowości prawnej o takie postępowanie lub
właściwości, które mogą poniżyć ją w opinii publicznej lub narazić na utratę
zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działalności,

podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
§ 2. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w § 1 za pomocą środków

masowego komunikowania,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.>

§ 3. W razie skazania za przestępstwo określone w § 1 lub 2 sąd może orzec nawiązkę na
rzecz pokrzywdzonego, Polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny
wskazany przez pokrzywdzonego.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 odbywa się z oskarżenia prywatnego.

Art. 213.
§ 1. Nie ma przestępstwa określonego w art. 212 § 1, jeżeli zarzut uczyniony niepublicznie

jest prawdziwy.
[§ 2.  Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie podnosi

lub rozgłasza prawdziwy zarzut służący obronie społecznie uzasadnionego interesu;
jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy może być
przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia lub
zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego.]

<§ 2. Nie popełnia przestępstwa określonego w art. 212 § 1 lub 2, kto publicznie
podnosi lub rozgłasza prawdziwy zarzut:

1) dotyczący postępowania osoby pełniącej funkcję publiczną lub
2) służący obronie społecznie uzasadnionego interesu.

Jeżeli zarzut dotyczy życia prywatnego lub rodzinnego, dowód prawdy może być
przeprowadzony tylko wtedy, gdy zarzut ma zapobiec niebezpieczeństwu dla życia
lub zdrowia człowieka albo demoralizacji małoletniego.>

Art. 256.
<§ 1.> Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój państwa lub

nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych,
wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
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podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
<§ 2. Tej samej karze podlega, kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub

sprowadza, nabywa, przechowuje, posiada, prezentuje, przewozi lub przesyła
druk, nagranie lub inny przedmiot, zawierające treść określoną w § 1 albo będące
nośnikiem symboliki faszystowskiej, komunistycznej lub innej totalitarnej.

§ 3. Nie popełnia przestępstwa sprawca czynu zabronionego określonego w § 2, jeżeli
dopuścił się tego czynu w ramach działalności artystycznej, edukacyjnej,
kolekcjonerskiej lub naukowej.

§ 4. W razie skazania za przestępstwo określone w § 2 sąd orzeka przepadek
przedmiotów, o których mowa w § 2, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.>

Art. 270.
§ 1. Kto, w celu użycia za autentyczny, podrabia lub przerabia dokument lub takiego

dokumentu jako autentycznego używa,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto wypełnia blankiet, opatrzony cudzym podpisem,
niezgodnie z wolą podpisanego i na jego szkodę albo takiego dokumentu używa.

<§ 2a. W wypadku mniejszej wagi, sprawca
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.>

§ 3. Kto czyni przygotowania do przestępstwa określonego w § 1,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.

[Art. 309.
W razie skazania za przestępstwo określone w art. 296 § 3, art. 297 § 1 lub art. 299, grzywnę
orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można wymierzyć w wysokości do 2000 stawek
dziennych.]

<Art. 309.
W razie skazania za przestępstwo określone w art. 296 § 3, art. 297 § 1 lub art. 299,
grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można wymierzyć w wysokości do
3000 stawek dziennych.>
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USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr

89, poz. 555, z późn. zm.)

[Art. 88.
§ 1. Do pełnomocnika stosuje się odpowiednio art. 77, 78, 82-84 i 86 § 2.
§ 2.  Pełnomocnikiem instytucji państwowej, samorządowej lub społecznej może być również

radca prawny.
§ 3.  W zakresie roszczeń majątkowych pełnomocnikiem osoby prawnej innej niż

przewidziana w § 2, jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, a także
osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą może być również radca prawny.]

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

[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.

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

§ 3. Biegli nie mogą pozostawać ze sobą w związku małżeńskim ani w innym stosunku, który
mógłby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do ich samodzielności.

§ 4. Opinia psychiatrów powinna zawierać stwierdzenia dotyczące zarówno poczytalności
oskarżonego w chwili popełnienia czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia
psychicznego oraz zdolności do udziału w postępowaniu, a w razie potrzeby co do
okoliczności wymienionych w art. 93 Kodeksu karnego.]

<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.

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

§ 3. Do udziału w wydaniu opinii o stanie zdrowia psychicznego 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 małżeńskim ani w innym stosunku,
który mógłby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do ich samodzielności.

§ 5. Opinia biegłych powinna zawierać stwierdzenia dotyczące zarówno poczytalności
oskarżonego w chwili popełnienia czynu, jak i jego aktualnego stanu zdrowia
psychicznego oraz zdolności do udziału w postępowaniu, a w razie potrzeby co do
okoliczności wymienionych w art. 93 Kodeksu karnego.>
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[Art. 236.
§ 1. Na postanowienie dotyczące przeszukania i zatrzymania rzeczy oraz na inne czynności

przysługuje zażalenie osobom, których prawa zostały naruszone.
§ 2.  (utracił moc).]

<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 rozpoznaje sąd rejonowy, w okręgu którego toczy się
postępowanie.>

Art. 247.
[§ 1. Prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie osoby

podejrzanej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie stawi się ona na wezwanie w
celu przeprowadzenia czynności procesowej albo jeżeli zachodzi potrzeba
niezwłocznego zastosowania środka zapobiegawczego. W tym celu wolno zarządzić
przeszukanie. Przepisy art. 220-222 i 224 stosuje się odpowiednio.]

<§ 1. Prokurator może zarządzić zatrzymanie i przymusowe 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 wolno zarządzić
przeszukanie. Przepisy art. 220-222 i 224 stosuje się odpowiednio.>

§ 2. Do zatrzymania, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio art. 246.
§ 3. Zarządzenia dotyczące zatrzymania i przymusowego doprowadzenia żołnierza w

czynnej służbie wojskowej wykonują właściwe organy wojskowe.

Art. 275.
§ 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 prokuratora. 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, a także na innych ograniczeniach jego swobody, niezbędnych do
wykonywania dozoru.]

<§ 2. Oddany pod dozór ma obowiązek stosowania się do wymagań zawartych w
postanowieniu sądu lub prokuratora. 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 przebywania w określonych miejscach, a także na innych
ograniczeniach swobody oskarżonego, niezbędnych do wykonywania dozoru.>

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

§ 4. Oddany pod dozór Policji ma obowiązek stawiania się we wskazanej jednostce
organizacyjnej Policji z dokumentem stwierdzającym tożsamość, wykonywania
poleceń 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 wyznaczonym terminie.

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

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)  wszechstronne wyjaśnienie okoliczności sprawy, w tym ustalenie osób

pokrzywdzonych i rozmiarów szkody,
5)  zebranie, zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sądu tak, aby rozstrzygnięcie

sprawy nastąpiło na pierwszej rozprawie głównej.]
<§ 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.>
§ 2. W postępowaniu przygotowawczym należy dążyć także do wyjaśnienia okoliczności,

które sprzyjały popełnieniu czynu.

Art. 310.
§ 1. Śledztwo powinno być ukończone w ciągu 3 miesięcy.
[§ 2.  W uzasadnionych wypadkach okres śledztwa może być przedłużony na dalszy czas

oznaczony przez prokuratora nadzorującego śledztwo lub prokuratora bezpośrednio
przełożonego wobec prokuratora, który prowadzi śledztwo, nie dłuższy jednak niż rok.
W szczególnie uzasadnionych wypadkach właściwy prokurator bezpośrednio przełożony
wobec prokuratora nadzorującego lub prowadzącego śledztwo może przedłużyć jego
okres na dalszy czas oznaczony.]
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<§ 2. W uzasadnionych wypadkach okres śledztwa może być przedłużony na dalszy
czas oznaczony przez prokuratora nadzorującego śledztwo lub prokuratora
bezpośrednio przełożonego wobec prokuratora, który prowadzi śledztwo, nie
dłuższy jednak niż rok. W szczególnie uzasadnionych wypadkach właściwy
prokurator nadrzędny nad prokuratorem nadzorującym lub prowadzącym
śledztwo może przedłużyć jego okres na dalszy czas oznaczony.>

Art. 334.
§ 1. Z aktem oskarżenia przesyła się sądowi akta postępowania przygotowawczego wraz z

załącznikami, a także po jednym odpisie aktu oskarżenia dla każdego oskarżonego.
[§ 2.  O przesłaniu aktu oskarżenia do sądu oraz o treści przepisów art. 335 i 387

oskarżyciel publiczny zawiadamia oskarżonego i ujawnionego pokrzywdzonego, a także
osobę lub instytucję, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie. Pokrzywdzonego
należy pouczyć o uprawnieniach związanych z dochodzeniem roszczeń majątkowych, a
w razie potrzeby także o prawie do zgłoszenia oświadczenia o działaniu w charakterze
oskarżyciela posiłkowego.]

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

Art. 439.
§ 1. Niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na

treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:
1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona 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 właściwości sądu szczególnego albo

sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego,
4) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego

rzędu,
5) orzeczono karę, środek karny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie,
6) zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez

którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu,
7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca 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 postępowanie, określonych w art. 17

§ 1 pkt 5, 6 i 8-11,
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[10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w
art. 79 § 1 i 2, art. 80 oraz art. 517i § 1 lub obrońca nie brał udziału w
czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy,]

<10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy 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 oskarżonego, którego obecność była
obowiązkowa.

§ 2. Uchylenie orzeczenia jedynie z powodów określonych 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.

Art. 446.
[§ 1.  Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora lub osoby

wymienionej w art. 88 § 2 i 3, powinna być sporządzona i podpisana przez adwokata.]
<§ 1. Apelacja od wyroku sądu okręgowego, która nie pochodzi od prokuratora lub

pełnomocnika będącego radcą prawnym, powinna być sporządzona i podpisana
przez adwokata.>

§ 2. Do apelacji sporządzonej przez prokuratora, obrońcę lub pełnomocnika dołącza się
odpowiednią liczbę odpisów dla stron przeciwnych; do apelacji wnoszonej do sądu
apelacyjnego dołącza się dodatkowo jeden odpis.

[Rozdział 54a
Postępowanie przyspieszone

Art. 517a.
W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu zwyczajnym, jeżeli
przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Art. 517b.
§ 1. W postępowaniu przyspieszonym mogą być rozpoznawane sprawy o przestępstwa

podlegające rozpoznaniu w trybie uproszczonym, jeżeli sprawca został ujęty na
gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub bezpośrednio potem, zatrzymany oraz w
ciągu 48 godzin doprowadzony przez Policję i przekazany do dyspozycji sądu wraz z
wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu przyspieszonym, zwanym dalej
"wnioskiem o rozpoznanie".

§ 2. Postępowanie przyspieszone toczy się w trybie publicznoskargowym także o
przestępstwa ścigane z oskarżenia prywatnego, jeżeli miały one charakter chuligański.

§ 3. Dochodzenia można zaniechać lub przeprowadzić je w niezbędnym zakresie. W
wypadku prowadzenia dochodzenia czynności procesowych określonych w art. 303, 313
i 321 można nie dokonywać. W razie przesłuchania osoby podejrzanej w charakterze
podejrzanego poucza się ją o uprawnieniach: do składania wyjaśnień, do odmowy
składania wyjaśnień lub odmowy odpowiedzi na pytania, do korzystania z pomocy
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obrońcy, jak również o obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 74, 75, 138 i
139. Otrzymanie tego pouczenia osoba przesłuchiwana potwierdza podpisem.

§ 4. Jeżeli zachodzą wystarczające podstawy do sporządzenia wniosku o rozpoznanie,
funkcjonariusz Policji przedstawia ten wniosek na piśmie prokuratorowi, który go
zatwierdza, a następnie kieruje do sądu; wniosek o rozpoznanie zastępuje akt
oskarżenia. W razie odmowy zatwierdzenia prokurator podejmuje decyzję co do
dalszego biegu sprawy.

§ 5. Przed podjęciem decyzji, o których mowa w § 4, prokurator przesłuchuje osobę
podejrzaną lub - w razie wcześniejszego jej przesłuchania - podejrzanego.

§ 6. Wniosek o rozpoznanie 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 pokrzywdzonemu pisemne pouczenie o uprawnieniach
wynikających z art. 49a i 387 oraz o prawie do złożenia oświadczenia o działaniu w
postępowaniu w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

§ 7. Odpis wniosku o rozpoznanie prezes sądu doręcza oskarżonemu oraz jego obrońcy,
oznaczając czas na przygotowanie do obrony. Oskarżonemu należy umożliwić kontakt z
obrońcą bez udziału osób trzecich.

§ 8. Powództwo cywilne jest niedopuszczalne.
§ 9. Zatrzymanego należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzymania, a także

jeżeli w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przez uprawniony organ nie zostanie on
przekazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o rozpoznanie; należy go także
zwolnić na polecenie sądu lub prokuratora. Przepisy art. 248 § 2 i 3 stosuje się.

§ 10. Sąd przystępuje niezwłocznie do rozpoznania sprawy; przepisów art. 335, 339 § 1 i §
3-5, art. 351 § 1 oraz art. 353 nie stosuje się.

§ 11. Sąd rejonowy rozpoznaje sprawę jednoosobowo. W postępowaniu odwoławczym
prezes sądu okręgowego może zarządzić rozpoznanie sprawy jednoosobowo, jeżeli jest
to uzasadnione jej szczególnymi okolicznościami. Jeżeli sąd rozpoznaje sprawę
jednoosobowo, sędzia ma prawa i obowiązki przewodniczącego.

§ 12. Każda osoba wezwana przez Policję w charakterze świadka, biegłego, tłumacza lub
specjalisty jest obowiązana stawić się w sądzie we wskazanym terminie.

Art. 517c.
§ 1.  Postępowanie przyspieszone prowadzi się również w razie jednorazowej przerwy w

rozprawie trwającej nie dłużej niż 14 dni; zarządzając przerwę, sąd rozstrzyga w
przedmiocie zastosowania środka zapobiegawczego. W sprawie o występek o
charakterze chuligańskim sąd stosuje środek zapobiegawczy, przy czym chuligański
charakter czynu stanowi samoistną podstawę zastosowania tego środka; przepisu art.
259 § 3 nie stosuje się.

§ 2. Jeżeli sąd przed rozprawą główną lub w jej toku stwierdzi, że sprawa nie podlega
rozpoznaniu w trybie przyspieszonym albo nie można jej rozpoznać w terminie 14 dni,
rozpoznaje sprawę w dalszym ciągu w trybie uproszczonym w tym samym składzie. W
razie niemożności rozpoznania sprawy także w trybie uproszczonym, sąd rozstrzyga w
przedmiocie środka zapobiegawczego i przekazuje sprawę prokuratorowi w celu
przeprowadzenia postępowania przygotowawczego na zasadach ogólnych,
zawiadamiając o tym pokrzywdzonego.
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§ 3. Jeżeli na podstawie okoliczności ujawnionych po rozpoczęciu przewodu sądowego sąd
stwierdzi, że zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania dowodowego, zaś dokonanie
niezbędnych czynności w postępowaniu sądowym powodowałoby znaczne trudności,
przekazuje sprawę prokuratorowi w celu przeprowadzenia postępowania
przygotowawczego na zasadach ogólnych, zawiadamiając o tym pokrzywdzonego;
przed przekazaniem sprawy sąd 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. Chuligański charakter czynu stanowi samoistną podstawę
zastosowania tego środka; przepisu art. 259 § 3 nie stosuje się.

Art. 517d.
Jeżeli na podstawie okoliczności ujawnionych po rozpoczęciu przewodu sądowego sąd
przewiduje możliwość wymierzenia kary powyżej 2 lat pozbawienia wolności, rozstrzyga w
przedmiocie środka zapobiegawczego i przekazuje 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.

Art. 517e.
W postępowaniu przyspieszonym przepisów art. 98 § 2 i art. 411 § 1 nie stosuje się.

Art. 517f.
§ 1. W terminie zawitym 3 dni od daty ogłoszenia wyroku strona może złożyć wniosek o

sporządzenie na piśmie i doręczenie uzasadnienia wyroku. Wniosek ten może być
zgłoszony ustnie do protokołu albo sporządzony na piśmie. Wniosek niepochodzący od
oskarżonego powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

§ 2. Termin do wniesienia apelacji wynosi 7 dni i biegnie dla każdego uprawnionego od
daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem.

Art. 517g.
§ 1. Sąd sporządza uzasadnienie wyroku w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku o

sporządzenie uzasadnienia.
§ 2. Akta przekazuje się niezwłocznie sądowi odwoławczemu, który rozpoznaje sprawę

najpóźniej w ciągu miesiąca od otrzymania akt sprawy wraz z apelacją. Przepisu art.
448 nie stosuje się.

§ 3. W wypadku wniesienia apelacji przez prokuratora, obrońcę lub pełnomocnika sąd
odwoławczy dołącza do zawiadomienia o terminie rozprawy apelacyjnej odpis apelacji
strony przeciwnej.

Art. 517h.
§ 1. Jeżeli po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd stwierdza, że zachodzi potrzeba

uzupełnienia postępowania dowodowego co do istoty sprawy, może 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 rozpoznania
sprawy w postępowaniu uproszczonym, uchylając wyrok, sąd przekazuje sprawę
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prokuratorowi w celu przeprowadzenia postępowania przygotowawczego na zasadach
ogólnych.

Art. 517i.
§ 1. W postępowaniu przyspieszonym przed sądem oskarżony musi mieć obrońcę. Przepis

art. 79 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, prezes sądu właściwego do rozpoznania

sprawy wyznacza mu obrońcę z urzędu; przepis art. 81 § 2 stosuje się.
§ 3. Jeżeli w sprawie, w której oskarżony korzysta z obrońcy z wyboru, obrońca lub

oskarżony wypowiada stosunek obrończy, prezes sądu lub sąd wyznacza obrońcę z
urzędu, o ile oskarżony nie ustanowił niezwłocznie obrońcy z wyboru.

§ 4. Dla realizacji prawa oskarżonego do korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu
przyspieszonym ustanawia się obowiązek pełnienia przez adwokatów dyżurów w czasie i
miejscu ustalonym w odrębnych przepisach. Obrońcę z urzędu prezes sądu lub sąd
wyznacza spośród adwokatów pełniących dyżur, a w razie braku takiej możliwości z
przyczyn obiektywnych może go wyznaczyć spośród innych adwokatów.

Art. 517j.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zapewnienia
oskarżonemu możliwości korzystania z pomocy obrońcy, w tym organizacji dyżurów, o
których mowa w art. 517i § 4, mając na uwadze konieczność udziału obrońcy w postępowaniu
przyspieszonym.]

<Rozdział 54a
Postępowanie przyspieszone

Art. 517a.
W postępowaniu przyspieszonym stosuje się przepisy o postępowaniu uproszczonym,
jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej.

Art. 517b.
§ 1. W postępowaniu przyspieszonym mogą być rozpoznawane sprawy o przestępstwa

podlegające rozpoznaniu w trybie uproszczonym, jeżeli sprawca został ujęty
na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub bezpośrednio potem,
zatrzymany oraz w ciągu 48 godzin doprowadzony przez Policję i przekazany do
dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o rozpoznanie sprawy w postępowaniu
przyspieszonym, zwanym dalej „wnioskiem o rozpoznanie sprawy”.

§ 2. Można odstąpić od zatrzymania i przymusowego doprowadzenia do sądu sprawcy
ujętego w warunkach określonych w § 1 lub zwolnić zatrzymanego, zobowiązując
go do stawienia się w sądzie w wyznaczonym miejscu i czasie, w okresie
nieprzekraczającym 72 godzin od chwili zatrzymania 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 jednak aby sąd mógł
przystąpić do rozpoznania sprawy przed upływem 72 godzin od chwili
zatrzymania albo oddania sprawcy w ręce Policji.
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Art. 517c.
§ 1. Dochodzenie można ograniczyć do przesłuchania osoby podejrzanej w charakterze

podejrzanego oraz zabezpieczenia dowodów w niezbędnym zakresie. W toku
dochodzenia 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
pomocy obrońcy, do złożenia – już w toku dochodzenia – wniosku, o którym mowa
w art. 387 § 1, a także o możliwości 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
potwierdzeniem odbioru.

§ 3. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 335 §
1, lub gdy podejrzany złożył wniosek określony w art. 387 § 1, podejrzanego
przesłuchuje prokurator.

Art. 517d.
§ 1. W razie istnienia podstaw do wystąpienia z wnioskiem o rozpoznanie sprawy,

Policja sporządza taki wniosek i przekazuje go do sądu wraz ze zgromadzonym
materiałem dowodowym, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokuratora; wniosek
ten zastępuje akt oskarżenia.

§ 2. Jeżeli zachodzą warunki do wystąpienia z wnioskiem, o którym mowa w art. 335 §
1, lub gdy podejrzany złożył wniosek określony w art. 387 § 1, Policja przedstawia
wniosek o rozpoznanie sprawy prokuratorowi do zatwierdzenia. Prokurator może
odmówić zatwierdzenia wniosku o rozpoznanie sprawy, podejmując decyzję co do
dalszego toku sprawy; zatwierdzając wniosek o rozpoznanie sprawy, może też
dołączyć do niego wniosek, 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 pokrzywdzonemu 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.

§ 4. Każda osoba wezwana przez Policję w charakterze świadka, biegłego, tłumacza lub
specjalisty jest obowiązana stawić się w sądzie we wskazanym terminie.

Art. 517e.
§ 1. Odpis wniosku o rozpoznanie sprawy prezes sądu lub sąd doręcza oskarżonemu

oraz jego obrońcy, jeżeli został ustanowiony, oznaczając czas na przygotowanie do
obrony. Oskarżonemu należy umożliwić kontakt z obrońcą bez obecności osób
trzecich.

§ 2. W razie niestawiennictwa oskarżonego, o którym mowa w art. 517b § 2, jeżeli sąd
uzna nieobecność oskarżonego na rozprawie za nieusprawiedliwioną, może
prowadzić rozprawę pod jego nieobecność, a wydanego wyroku nie uważa się za
zaoczny; w takim wypadku odpis wniosku o rozpoznanie sprawy załącza się do akt
sprawy.
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§ 3. Sąd przystępuje niezwłocznie do rozpoznania sprawy; przepisów art. 339 § 1 pkt 1
i 2 i § 3-5, art. 351 § 1 oraz art. 353 i 474a § 2 nie stosuje się.

§ 4. Powództwo cywilne jest niedopuszczalne.
Art. 517f.

§ 1. Postępowanie przyspieszone prowadzi się również w razie potrzeby przerwania
rozprawy; łączny czas zarządzonych przerw nie może przekroczyć 14 dni.

§ 2. W razie zarządzenia przerwy sąd rozstrzyga w przedmiocie zastosowania środka
zapobiegawczego.

§ 3. Przepisów art. 98 § 2 i art. 411 § 1 nie stosuje się.
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
zachowaniem dopuszczalnego czasu przerw w rozprawie, o którym mowa w art.
517f § 1, rozpoznaje sprawę w dalszym ciągu w trybie uproszczonym w tym
samym składzie. W razie niemożności rozpoznania sprawy także w trybie
uproszczonym sąd rozstrzyga w przedmiocie środka zapobiegawczego i przekazuje
sprawę prokuratorowi w celu przeprowadzenia postępowania przygotowawczego
na zasadach ogólnych, zawiadamiając o tym pokrzywdzonego.

§ 2. Jeżeli na podstawie okoliczności ujawnionych po rozpoczęciu przewodu sądowego
sąd stwierdzi, że zachodzi potrzeba uzupełnienia postępowania dowodowego, zaś
dokonanie niezbędnych czynności w postępowaniu sądowym powodowałoby
znaczne trudności, przekazuje sprawę prokuratorowi w celu przeprowadzenia
postępowania przygotowawczego na zasadach ogólnych, zawiadamiając o tym
pokrzywdzonego; przed przekazaniem sprawy sąd rozstrzyga w przedmiocie
środka zapobiegawczego.

§ 3. Jeżeli na podstawie okoliczności ujawnionych po rozpoczęciu przewodu sądowego
sąd przewiduje możliwość wymierzenia kary powyżej 2 lat pozbawienia wolności,
rozstrzyga w przedmiocie środka zapobiegawczego i przekazuje 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.

§ 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 uzasadnienia wyroku może być

zgłoszony ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia albo złożony na piśmie w
terminie 3 dni od ogłoszenia wyroku. Wniosek niepochodzący od oskarżonego
powinien wskazywać tego z oskarżonych, którego dotyczy.

§ 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 wyroku z uzasadnieniem.
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§ 4. W razie złożenia apelacji przekazuje się ją niezwłocznie wraz z aktami sądowi
odwoławczemu, który rozpoznaje 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.

Art. 517i.
§ 1. Jeżeli po rozpoznaniu środka odwoławczego sąd stwierdza, że zachodzi potrzeba

uzupełnienia postępowania dowodowego 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
rozpoznania sprawy w postępowaniu uproszczonym, uchylając wyrok, sąd
przekazuje sprawę prokuratorowi w celu przeprowadzenia postępowania
przygotowawczego na zasadach ogólnych.

Art. 517j.
§ 1. Dla umożliwienia oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy w postępowaniu

przyspieszonym ustanawia się obowiązek pełnienia przez adwokatów dyżurów w
czasie i miejscu ustalonym w odrębnych przepisach.

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób zapewnienia
oskarżonemu korzystania z pomocy obrońcy i możliwości jego wyboru w
postępowaniu przyspieszonym, w tym organizacji dyżurów, o których mowa w § 1,
mając na uwadze prawidłowy przebieg postępowania przyspieszonego oraz
konieczność zapewnienia oskarżonemu możliwości wyboru obrońcy.>

Art. 538.
§ 1. Z chwilą uchylenia wyroku wykonanie kary ustaje; karę już wykonaną - w wypadku

późniejszego ponownego skazania - zalicza się na poczet nowo orzeczonej kary.
§ 2. Sąd może zastosować środek zapobiegawczy.
<§ 3. W razie uchylenia prawomocnego wyroku o warunkowym umorzeniu

postępowania lub orzekającego karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania,
w wypadku ponownego orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania lub
kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, na poczet okresu próby zalicza
się okres próby, który upłynął od uprawomocnienia się wyroku do daty jego
uchylenia.>

[Art. 607a.
W razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo popełnione na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przebywa na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, może wydać europejski nakaz
aresztowania, zwany w niniejszym rozdziale "nakazem".]



- 28 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<Art. 607a.
W razie podejrzenia, że osoba ścigana za przestępstwo podlegające jurysdykcji polskich
sądów karnych może przebywać na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, właściwy miejscowo sąd okręgowy, na wniosek prokuratora, a w
postępowaniu sądowym i wykonawczym – z urzędu lub na wniosek właściwego sądu
rejonowego, może wydać europejski nakaz aresztowania, zwany w niniejszym rozdziale
,,nakazem”.>

[Art. 607d.
§ 1. Jeżeli miejsce pobytu osoby ściganej jest znane, sąd okręgowy, który wydał nakaz,

przekazuje go bezpośrednio właściwemu organowi sądowemu państwa wykonania
nakazu; odpis nakazu przekazuje się Ministrowi Sprawiedliwości.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy państwo wykonania nakazu
zwróciło się o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów.]

<Art. 607d.
§ 1. Jeżeli istnieje podejrzenie, że osoba ścigana może przebywać na terytorium

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a jej miejsce pobytu nie jest znane,
prokurator, a w postępowaniu sądowym i wykonawczym sąd okręgowy, który
wydał nakaz, przesyła jego odpis do centralnej jednostki Policji współpracującej z
Interpolem z wnioskiem o wszczęcie poszukiwań międzynarodowych.

§ 2. Jeżeli miejsce pobytu osoby ściganej jest znane lub zostało ustalone w wyniku
poszukiwań, o których mowa w § 1, prokurator, a w postępowaniu sądowym i
wykonawczym sąd okręgowy, który wydał nakaz, przekazuje go bezpośrednio
organowi sądowemu państwa wykonania nakazu; odpis nakazu przekazuje się
Ministrowi Sprawiedliwości.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadku, gdy państwo wykonania nakazu
zwróciło się o przedstawienie dodatkowych informacji lub dokumentów.

§ 4. Przekazanie nakazu oraz wszystkich związanych z nim informacji i dokumentów
może nastąpić również z wykorzystaniem urządzeń służących do automatycznego
przesyłania danych w sposób umożliwiający stwierdzenie autentyczności tych
dokumentów.>

Art. 607e.
§ 1. Osoby przekazanej w wyniku wykonania nakazu nie można ścigać za przestępstwa inne

niż te, które stanowiły podstawę przekazania, ani wykonać orzeczonych wobec niej za
te przestępstwa kar pozbawienia wolności albo innych środków polegających na
pozbawieniu wolności.

§ 2. Sąd, który prawomocnie orzekł w sprawie, może zarządzić wykonanie kary tylko za te
przestępstwa, które stanowiły podstawę przekazania osoby ściganej. W posiedzeniu
sądu mają prawo wziąć udział prokurator i osoba ścigana. Przepis art. 451 stosuje się
odpowiednio.

§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli:
1) państwo wykonania nakazu złożyło oświadczenie o dopuszczalności ścigania lub

wykonania kar pozbawienia wolności albo innych środków polegających na
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pozbawieniu wolności za wszystkie czyny popełnione przed przekazaniem, chyba
że organ sądowy tego państwa w orzeczeniu o przekazaniu postanowił inaczej,

2) osoba przekazana, pomimo takiej możliwości, nie opuściła terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w ciągu 45 dni od dnia prawomocnego zakończenia
postępowania albo po opuszczeniu terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na nie
powróciła,

3) nie została orzeczona kara pozbawienia wolności albo inny środek polegający na
pozbawieniu wolności,

4) postępowanie karne nie wiąże się ze stosowaniem wobec osoby ściganej środka
polegającego na pozbawieniu wolności,

5) czyn osoby ściganej jest zagrożony karą lub środkiem niepolegającymi na
pozbawieniu wolności,

6) osoba ścigana wyraziła zgodę na przekazanie i zrzekła się korzystania z prawa
określonego w § 1,

7) osoba ścigana, po jej przekazaniu, złożyła przed sądem właściwym do rozpoznania
sprawy oświadczenie o zrzeczeniu się korzystania z prawa określonego w § 1 w
odniesieniu do czynów popełnionych przed przekazaniem,

[8) organ sądowy państwa wykonania nakazu, który przekazał osobę ściganą, na
wniosek sądu właściwego do rozpoznania sprawy, wyraził zgodę na ściganie lub
wykonanie kar pozbawienia wolności albo innych środków polegających na
pozbawieniu wolności za przestępstwa określone w pkt 1.]

<8) organ sądowy państwa wykonania nakazu, który przekazał osobę ściganą, na
wniosek sądu właściwego do wydania nakazu, wyraził zgodę na ściganie lub
wykonanie kar pozbawienia wolności albo innych środków polegających na
pozbawieniu wolności za przestępstwa określone w pkt 1.>

§ 4. Wniosek, o którym mowa w § 3 pkt 8, powinien zawierać informacje wymienione w
art. 607c § 1. Przepis art. 607c § 2 stosuje się odpowiednio.

[Art. 607h.
§ 1. Sąd lub prokurator może wystąpić do organu wymiaru sprawiedliwości państwa

wykonania nakazu o zajęcie i przekazanie przedmiotów pochodzących bezpośrednio z
przestępstwa oraz przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia
przestępstwa, także wtedy, gdy wykonanie nakazu nie jest możliwe ze względu na śmierć
lub ucieczkę osoby ściganej.

§ 2. Przekazane przedmioty, o których mowa w § 1, zwraca się państwu wykonania nakazu,
jeżeli przy ich przekazaniu zastrzeżono zwrot lub gdy podlegają one zwrotowi
pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi, przebywającemu na
terytorium państwa wykonania nakazu.]

<Art. 607h.
§ 1. Właściwy sąd lub prokurator może wystąpić do organu sądowego państwa

wykonania nakazu o zajęcie i przekazanie przedmiotów pochodzących
bezpośrednio z przestępstwa, przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do
popełnienia przestępstwa, lub mogących stanowić dowód w sprawie rzeczy,
korespondencji, przesyłek, wykazów połączeń telekomunikacyjnych lub innych
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przekazów informacji lub danych przechowywanych w systemie informatycznym
lub na nośniku, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.

§ 2. Można wystąpić o zajęcie i przekazanie dowodów i przedmiotów, o których mowa
w § 1, również wtedy, gdy wykonanie nakazu nie jest możliwe ze względu na
śmierć lub ucieczkę osoby ściganej.

§ 3. Przekazane przedmioty, o których mowa w § 1, zwraca się państwu wykonania
nakazu, jeżeli przy ich przekazaniu zastrzeżono zwrot lub gdy podlegają one
zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi,
przebywającemu na terytorium państwa wykonania nakazu.

§ 4. Przepisy rozdziału 62a stosuje się odpowiednio.>

Art. 607k.
§ 1. Przekazanie z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby ściganej europejskim

nakazem aresztowania, zwanym w niniejszym rozdziale "nakazem europejskim",
następuje w celu przeprowadzenia przeciwko niej, na terytorium 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 wyrażenia
zgody na przekazanie lub zgody na niestosowanie przepisu art. 607e § 1, po czym wnosi
sprawę do właściwego miejscowo sądu okręgowego.

[§ 3. Nakaz europejski może być połączony z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego
aresztowania lub innego środka zapobiegawczego.]

<§ 3. Na wniosek prokuratora sąd okręgowy może zastosować tymczasowe
aresztowanie, oznaczając jego termin na czas niezbędny do przekazania osoby
ściganej. Łączny okres stosowania tymczasowego aresztowania nie może
przekroczyć 100 dni. Samoistną podstawą zastosowania tymczasowego
aresztowania jest istnienie wydanego w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej prawomocnego wyroku skazującego lub innej decyzji stanowiącej
podstawę pozbawienia wolności osoby ściganej.>

<§ 3a. Przed wpłynięciem nakazu europejskiego sąd może zastosować wobec osoby
ściganej tymczasowe aresztowanie na czas nie dłuższy niż 7 dni, jeżeli zwraca się o
to właściwy organ sądowy, który wydał nakaz europejski, zapewniając, że wobec
osoby ściganej zapadł prawomocny wyrok skazujący lub wydano inną decyzję
będącą podstawą pozbawienia wolności.>

§ 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 europejskiego państwo członkowskie Unii
Europejskiej zwróciło 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.



- 31 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 607l.
§ 1. W przedmiocie przekazania i tymczasowego aresztowania sąd orzeka na posiedzeniu, w

którym mają prawo wziąć udział prokurator i obrońca.
§ 2. Jeżeli osoba ścigana wyrazi taką wolę, sąd przyjmuje od niej do protokołu oświadczenie

o zgodzie na przekazanie 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. W wypadku,
o którym mowa w § 2, zażalenie wnosi się w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia
postanowienia. Przepisy 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 sprowadzona na posiedzenie
sądu – od dnia jego doręczenia. Art. 252 stosuje się odpowiednio.>

Art. 607m.
[§ 1. Postanowienie w przedmiocie przekazania sąd wydaje w terminie 60 dni od dnia

zatrzymania osoby ściganej. Jeżeli osoba ścigana złożyła oświadczenie, o którym mowa
w art. 607l § 2, termin ten wynosi 10 dni i biegnie od dnia złożenia oświadczenia.]

<§ 1. Postanowienie w przedmiocie przekazania sąd okręgowy wydaje w terminie 40
dni od dnia zatrzymania osoby ściganej. Jeżeli osoba ścigana złożyła oświadczenie,
o którym mowa w art. 607l § 2, termin ten wynosi 3 dni i biegnie od dnia złożenia
oświadczenia.>

<§ 1a. Postępowanie w przedmiocie przekazania powinno zakończyć się prawomocnie w
terminie 60 dni od dnia zatrzymania osoby ściganej lub 10 dni od złożenia przez
nią oświadczenia, o którym mowa w art. 607l § 2.>

§ 2. [W szczególnie uzasadnionych wypadkach, gdy terminy określone w § 1 nie mogą być
dotrzymane, postanowienie w przedmiocie przekazania można wydać w terminie
kolejnych 30 dni od dnia upływu tych terminów.] <W szczególnie uzasadnionych
wypadkach, gdy terminy określone w § 1a nie mogą być dotrzymane, postępowanie
w przedmiocie przekazania powinno zakończyć się prawomocnie w terminie
kolejnych 30 dni od dnia upływu tych terminów.> O opóźnieniu należy powiadomić
organ sądowy, który wydał nakaz europejski, podając przyczynę opóźnienia.

§ 3. W wypadku, określonym w art. 607k § 4, terminy, o których mowa w § 1 i 2, biegną od
uzyskania zezwolenia na ściganie. Jeżeli bieg tych terminów już się rozpoczął, ulega on
zawieszeniu do czasu uzyskania zezwolenia.

[Art. 607o.
Jeżeli przeciwko osobie ściganej jest prowadzone w kraju postępowanie karne o inny czyn niż
wskazany w nakazie europejskim lub osoba ta ma odbyć w kraju za taki czyn karę
pozbawienia wolności, sąd, wydając postanowienie o przekazaniu, odracza jego wykonanie
do czasu zakończenia w kraju postępowania karnego lub do czasu wykonania w kraju kary
pozbawienia wolności.]
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<Art. 607o.
§ 1. Jeżeli przeciwko osobie ściganej jest prowadzone w kraju postępowanie karne o

inny czyn niż wskazany w nakazie europejskim lub osoba ta ma odbyć w kraju za
taki czyn karę pozbawienia wolności, sąd, wydając postanowienie o przekazaniu,
może odroczyć jego wykonanie do czasu zakończenia w kraju postępowania
karnego lub do czasu wykonania w kraju kary pozbawienia wolności.

§ 2. W sytuacji określonej w § 1 sąd, po powiadomieniu o jej zaistnieniu organu, który
wydał nakaz europejski, może, na jego wniosek, czasowo przekazać osobę ściganą
na warunkach określonych w porozumieniu zawartym z tym organem.
Porozumienie takie powinno być sporządzone na piśmie i określać warunki
przekazania, w tym zwłaszcza termin powrotnego przekazania osoby ściganej.>

Art. 607w.
Jeżeli nakaz europejski dotyczy osoby niebędącej obywatelem polskim, okoliczność, że czyn
nie jest przestępstwem według prawa polskiego, nie stanowi przeszkody do wykonania
nakazu europejskiego, o ile dotyczy on czynu zagrożonego w państwie jego wydania karą co
najmniej 3 lat pozbawienia wolności albo czynu, za który może być orzeczony co najmniej w
tym samym wymiarze inny środek polegający na pozbawieniu wolności, będącego
przestępstwem:

1) udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie
przestępstw,

2) o charakterze terrorystycznym,
3) handlu ludźmi,
4) przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego,
5) nielegalnego wytwarzania, przetwarzania, przemytu środków odurzających,

prekursorów, środków zastępczych lub substancji psychotropowych lub obrotu
nimi,

6) nielegalnego obrotu bronią, amunicją, materiałami wybuchowymi lub
radioaktywnymi,

7) łapownictwa i płatnej protekcji,
8) oszustwa,
9) wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z

nielegalnych lub nieujawnionych źródeł,
10) fałszowania oraz obrotu fałszywymi pieniędzmi lub innymi środkami płatniczymi,
11) przeciwko ochronie danych gromadzonych, przechowywanych, przetwarzanych lub

przekazywanych w systemie informatycznym,
12) przeciwko środowisku naturalnemu, w tym nielegalnego obrotu zagrożonymi

gatunkami zwierząt i roślin,
13) udzielenia pomocy w nielegalnym przekroczeniu granicy lub pobycie,
14) zabójstwa,
15) spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu,
16) nielegalnego obrotu organami i tkankami ludzkimi,
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17) bezprawnego pozbawienia człowieka wolności,
18) uprowadzenia człowieka dla okupu,
19) wzięcia lub przetrzymywania zakładnika,
20) popełnionym z powodów narodowościowych, etnicznych, rasowych,

wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość,
21) rozboju z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia,
22) wymuszenia rozbójniczego z użyciem broni palnej lub groźby jej użycia,
23) nielegalnego obrotu dobrami kultury,
24) sprzeniewierzenia cudzego mienia,
25) podrabiania oraz obrotu podrobionymi wyrobami,
26) fałszowania oraz obrotu sfałszowanymi dokumentami,
27) nielegalnego obrotu hormonami lub podobnymi substancjami,
28) obrotu kradzionymi pojazdami mechanicznymi,
29) zgwałcenia,
30) podpalenia,
31) należącym do właściwości Międzynarodowego Trybunału Karnego,
32) porwania statku wodnego lub powietrznego,
33) sabotażu.

<Art. 607wa.
§ 1. Właściwy sąd lub prokurator na wniosek organu sądowego państwa wydania

nakazu europejskiego dokonuje zajęcia i przekazania przedmiotów pochodzących
bezpośrednio z przestępstwa, przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do
popełnienia przestępstwa, lub mogących stanowić dowód w sprawie rzeczy,
korespondencji, przesyłek, wykazów połączeń telekomunikacyjnych lub innych
przekazów informacji lub danych przechowywanych w systemie informatycznym
lub na nośniku, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną.

§ 2. Zajęcia i przekazania dowodów i przedmiotów, o których mowa w § 1, należy
dokonać również wtedy, gdy wykonanie nakazu europejskiego nie jest możliwe ze
względu na śmierć lub ucieczkę osoby ściganej.

§ 3. Przy przekazaniu przedmiotów, o których mowa w § 1, można zastrzec ich zwrot,
w szczególności gdy podlegają one zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu
uprawnionemu podmiotowi, przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej.

§ 4. Przepisy rozdziału 62b stosuje się odpowiednio.>

[Art. 612.
§ 1. O każdorazowym wypadku zastosowania tymczasowego aresztowania wobec obywatela

państwa obcego zawiadamia się niezwłocznie właściwy miejscowo urząd konsularny
tego państwa lub - w braku takiego urzędu - przedstawicielstwo dyplomatyczne tego
państwa.
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§ 2. W razie zatrzymania obywatela państwa obcego należy zatrzymanemu umożliwić na
jego prośbę nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z właściwym urzędem konsularnym
lub przedstawicielstwem dyplomatycznym.]

<Art. 612.
§ 1. O każdorazowym wypadku zastosowania tymczasowego aresztowania wobec

obywatela państwa obcego, na jego prośbę, zawiadamia się niezwłocznie właściwy
miejscowo urząd konsularny tego państwa lub – w braku takiego urzędu –
przedstawicielstwo dyplomatyczne tego państwa.

§ 2. W razie zatrzymania obywatela państwa obcego należy zatrzymanemu umożliwić,
na jego prośbę, nawiązanie w dostępnej formie kontaktu z właściwym urzędem
konsularnym lub przedstawicielstwem dyplomatycznym, a w razie zatrzymania
osoby nieposiadającej żadnego obywatelstwa – z przedstawicielem państwa, w
którym ma ona stałe miejsce zamieszkania.>

[Art. 671.
§ 1. Udział obrońcy w rozprawie głównej przeciwko żołnierzowi odbywającemu zasadniczą

służbę wojskową albo pełniącemu służbę w charakterze kandydata na żołnierza
zawodowego jest obowiązkowy przed wszystkimi sądami wojskowymi.

§ 1a.  Udział obrońcy w posiedzeniu sądu wojskowego przeciwko osobom wymienionym w §
1 jest obowiązkowy również w wypadkach przewidzianych w art. 339 § 1 pkt 2 i 3.

§ 1a.  Udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy przed wszystkimi sądami
wojskowymi w sprawie przeciwko żołnierzowi oskarżonemu o przestępstwo popełnione
w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych poza granicami
państwa.

§ 2. Udział obrońcy w rozprawie głównej przeciwko innemu oskarżonemu niż wymieniony w
§ 1 jest obowiązkowy przed wojskowym sądem okręgowym, jeżeli zachodzi wypadek
przewidziany w art. 654 § 1 pkt 2.

§ 3.  (uchylony).
§ 4.  W wypadkach określonych w § 1, 1a i 2 stosuje się odpowiednio art. 81.]

<Art. 671.
§ 1. Udział obrońcy w rozprawie głównej przeciwko żołnierzowi odbywającemu

zasadniczą służbę wojskową albo pełniącemu służbę w charakterze kandydata na
żołnierza zawodowego jest obowiązkowy przed wszystkimi sądami wojskowymi.

§ 2. Udział obrońcy w rozprawie głównej jest obowiązkowy przed wszystkimi sądami
wojskowymi w sprawie przeciwko żołnierzowi oskarżonemu o przestępstwo
popełnione w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków służbowych poza
granicami państwa.

§ 3. Udział obrońcy w posiedzeniu sądu wojskowego przeciwko osobom wymienionym
w § 1 i 2 jest obowiązkowy również w wypadkach przewidzianych w art. 339 § 1
pkt 2 i 3.

§ 4. Udział obrońcy w rozprawie głównej przeciwko innemu oskarżonemu niż
wymieniony w § 1 jest obowiązkowy przed wojskowym sądem okręgowym, jeżeli
zachodzi wypadek przewidziany w art. 654 § 1 pkt 2.

§ 5. W wypadkach określonych w § 1-4 stosuje się odpowiednio art. 81.>
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USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY (Dz. U. Nr 90,

poz. 557, z późn. zm.)

Art. 53.
§ 1.  Wykonanie kary ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skazanym woli

kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia
odpowiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego.

§ 2. Skazany ma obowiązek pracować sumiennie oraz przestrzegać ustalonych w miejscu
pracy porządku i dyscypliny.

[§ 3. Sąd poucza skazanego o jego prawach i obowiązkach oraz o konsekwencjach
wynikających z uchylania się od odbywania kary.]

[Art. 54.
Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu zamieszkania lub zatrudnienia skazanego
albo w niewielkiej odległości od tego miejsca, chyba że ważne względy przemawiają za
wykonaniem kary w innym miejscu.]

<Art. 54.
Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu stałego pobytu lub zatrudnienia
skazanego albo w niewielkiej odległości od tego miejsca, chyba że ważne względy
przemawiają za wykonaniem kary w innym miejscu.>

Art. 55.
§ 1. Nadzór nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz orzekanie w sprawach

dotyczących wykonania tej kary należą do sądu rejonowego, w którego okręgu kara jest
lub ma być wykonywana.

[§ 2. Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary
ograniczenia wolności wykonuje sądowy kurator zawodowy. Przepisy o dozorze i
kuratorze sądowym stosuje się odpowiednio.]

<§ 2. Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kary
ograniczenia wolności oraz obowiązków nałożonych na skazanego odbywającego tę
karę wykonuje sądowy kurator zawodowy. Przepisy o dozorze i kuratorze
sądowym stosuje się odpowiednio.>

[Art. 56.
§ 1. W razie orzeczenia kary ograniczenia wolności sąd przesyła odpis orzeczenia

podmiotowi zatrudniającemu wskazanemu przez właściwy organ samorządu
terytorialnego, który jest organem założycielskim dla tego podmiotu, bądź wskazanemu
przez sąd innemu zakładowi pracy, placówce służby zdrowia lub opieki społecznej,
instytucji albo organizacji niosącej pomoc charytatywną, względnie reprezentującej
społeczność lokalną.
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§ 2. Jeżeli w wyroku nie wskazano rodzaju lub miejsca pracy albo zachodzi potrzeba zmiany
tego rozstrzygnięcia, sąd wykonujący orzeczenie określa je przy kierowaniu do
wykonania orzeczenia, uwzględniając w miarę możliwości prośbę skazanego lub
wniosek kuratora sądowego. Zmiana określonego przez ten sąd rodzaju pracy lub
miejsca jej wykonywania może nastąpić również zarządzeniem sędziego.

§ 3. Podmioty, dla których organem założycielskim jest organ samorządu terytorialnego,
obowiązane do przyjęcia skazanych w celu wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej
pracy na cele społeczne, wyznacza właściwy organ samorządu terytorialnego, zaś inne
zakłady pracy, placówki służby zdrowia lub opieki społecznej oraz inne instytucje lub
organizacje niosące pomoc charytatywną, względnie reprezentujące społeczność
lokalną - wyznacza sąd za ich zgodą.]

<Art. 56.
§ 1. W celu wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne sąd

przesyła odpis orzeczenia właściwemu sądowemu kuratorowi zawodowemu.
§ 2. Właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta, zwani dalej „właściwym organem

gminy”, wyznacza miejsca, w których może być wykonywana nieodpłatna,
kontrolowana praca na cele społeczne; podmioty, dla których organ gminy,
powiatu lub województwa jest organem założycielskim, a także państwowe lub
samorządowe jednostki organizacyjne oraz spółki prawa handlowego z wyłącznym
udziałem Skarbu Państwa lub gminy, powiatu bądź województwa, mają obowiązek
umożliwienia skazanym wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele
społeczne.

§ 3. Praca, o której mowa w § 2, może być także wykonywana na rzecz instytucji lub
organizacji reprezentujących społeczność lokalną oraz w placówkach oświatowo-
wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych
ośrodkach socjoterapii, placówkach służby zdrowia, jednostkach organizacyjnych
pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i innych instytucjach lub
organizacjach użyteczności publicznej, niosących pomoc charytatywną, za ich
zgodą.>

<Art. 56a.
§ 1. Wydatki związane z ubezpieczeniem następstw nieszczęśliwych wypadków

skazanych, wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne oraz
pracę społecznie użyteczną, ponosi Skarb Państwa.

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania
przy zawieraniu przez podmioty uprawnione umowy ubezpieczenia następstw
nieszczęśliwych wypadków skazanych wykonujących nieodpłatną, kontrolowaną
pracę na cele społeczne oraz pracę społecznie użyteczną, a także minimalną i
maksymalną sumę ubezpieczenia, na którą umowa taka może zostać zawarta,
podmioty uprawnione do zawierania umów ubezpieczenia oraz termin zawierania
umów, mając na uwadze potrzebę zagwarantowania skazanym, wykonującym
nieodpłatną, kontrolowaną pracę na cele społeczne lub pracę społecznie użyteczną,
odpowiedniej rekompensaty w przypadku zaistnienia przy wykonywaniu tej pracy
nieszczęśliwego wypadku oraz sprawne wykonywanie czynności związanych z
zawieraniem umowy ubezpieczenia.>
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[Art. 57.
§ 1. Sąd wzywa skazanego do stawienia się w wyznaczonym terminie do wskazanego

zakładu, placówki, instytucji lub organizacji. Skierowania do zakładu, placówki,
instytucji lub organizacji sąd może dokonać na posiedzeniu z udziałem ich
przedstawicieli.

§ 2.  (uchylony).]
<Art. 57.

§ 1. Sądowy kurator zawodowy w terminie 7 dni od doręczenia orzeczenia wzywa
skazanego oraz poucza go o prawach i obowiązkach oraz konsekwencjach
wynikających z uchylania się od odbywania kary, a także określa, po wysłuchaniu
skazanego, rodzaj, miejsce i termin rozpoczęcia pracy, o czym niezwłocznie
informuje właściwy organ gminy i podmiot, na rzecz którego będzie wykonywana
praca.

§ 2. W wypadku gdy skazany nie stawi się na wezwanie lub pouczony o prawach,
obowiązkach i konsekwencjach związanych z wykonywaniem nieodpłatnej,
kontrolowanej pracy na cele społeczne oświadczy sądowemu kuratorowi
zawodowemu, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy, kurator kieruje do sądu
wniosek o orzeczenie kary zastępczej.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio w wypadkach, gdy skazany nie podejmie pracy
w wyznaczonym terminie lub w inny sposób uchyla się od odbywania kary
ograniczenia wolności lub wykonania ciążących na nim obowiązków.

§ 4. Zmiana rodzaju, miejsca lub terminu rozpoczęcia pracy może nastąpić na
podstawie decyzji sądowego kuratora zawodowego w szczególnie uzasadnionych
wypadkach; przepis § 1 stosuje się odpowiednio.>

Art. 57a.
§ 1. Rozpoczęcie odbywania kary orzeczonej na podstawie art. 35 § 1 Kodeksu karnego

następuje w dniu, w którym skazany przystąpił do wykonywania wskazanej pracy.
§ 2. Rozpoczęcie odbywania kary orzeczonej na podstawie art. 35 § 2 Kodeksu karnego

następuje w pierwszym dniu okresu, w którym dokonuje się potrącenia skazanemu z
wynagrodzenia za pracę.

<§ 3. Wykonywanie nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne może
odbywać się także w dni ustawowo wolne od pracy i dni wolne od pracy u danego
podmiotu, na rzecz którego jest ona wykonywana.>

[Art. 58.
§ 1. Zakłady pracy, placówki, instytucje lub organizacje, w których jest wykonywana kara

ograniczenia wolności, mają obowiązek zawiadamiać sądowego kuratora zawodowego
w terminach przez kuratora określonych o rodzaju przydzielonej skazanemu pracy, jego
stosunku do pracy oraz o tym, czy skazany przestrzegał porządku prawnego, jak
również o zakończeniu wykonywania pracy. Zakłady pracy, placówki, instytucje lub
organizacje mają obowiązek wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za
organizowanie pracy skazanych i jej przebieg.
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§ 2. Jeżeli skazany nie stawił się w terminie do pracy lub ją porzucił albo nie przestrzega
ustalonego porządku i dyscypliny, zakład pracy, placówka, instytucja lub organizacja
bezzwłocznie zawiadamia o tym sądowego kuratora zawodowego.

§ 3. Kwoty odpowiadające wynagrodzeniu, jakie za wykonaną nieodpłatną kontrolowaną
pracę na cele społeczne należałoby zapłacić, gdyby została wykonana na podstawie
umowy o pracę lub umowy o świadczenie usług, przeznacza się w szczególności na cele
związane z organizowaniem i kontrolowaniem pracy skazanych.

§ 4.  Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb wyznaczania przez właściwy
organ samorządu terytorialnego podmiotów, w których wykonywana jest kara
ograniczenia wolności oraz praca, o której mowa w art. 45 § 1, uwzględniając w
szczególności obowiązki zakładów, podmiotów, placówek, instytucji i organizacji, o
których mowa w art. 56 § 1, w zakresie wykonywania tej kary i pracy, ubezpieczenia
skazanych, oraz szczegółowe zasady gospodarowania środkami uzyskanymi z
wykonywania tej kary i pracy, jak również szczegółowe zasady wynagradzania
wyznaczonych pracowników, o których mowa w § 1.]

<Art. 58.
§ 1. Właściwy organ gminy informuje sądowego kuratora zawodowego o

wyznaczonych dla skazanych miejscach pracy, rodzaju pracy oraz osobach
odpowiedzialnych za organizowanie pracy i kontrolowanie jej przebiegu.

§ 2. Osoby, o których mowa w § 1, obowiązane są do niezwłocznego informowania
sądowego kuratora zawodowego o istotnych okolicznościach dotyczących
przebiegu pracy i zachowania się skazanego, a w szczególności o terminie
rozpoczęcia i zakończenia pracy, liczbie godzin przepracowanych przez skazanego,
rodzaju wykonywanej przez niego pracy, niezgłoszeniu się do pracy, niepodjęciu
przydzielonej pracy, przeszkodzie uniemożliwiającej wykonanie pracy,
opuszczeniu pracy bez usprawiedliwienia, każdym przypadku niesumiennego
wykonywania pracy oraz uporczywego nieprzestrzegania ustalonego porządku i
dyscypliny pracy.

§ 3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
administracji publicznej oraz ministrem właściwym do spraw pracy, określi, w
drodze rozporządzenia, tryb wyznaczania przez właściwy organ gminy podmiotów
wskazanych w art. 56 § 2, w których wykonywana jest kara ograniczenia wolności
i praca społecznie użyteczna, czynności tych podmiotów, a także podmiotów, o
których mowa w art. 56 § 3, w zakresie wykonywania tej kary i pracy, w tym
dotyczące organizowania miejsc pracy i przydziału pracy oraz kontroli skazanych,
a także dopuszczalny dzienny wymiar czasu pracy skazanych, mając na względzie
konieczność zapewnienia warunków do sprawnego wykonywania kary
ograniczenia wolności i pracy społecznie użytecznej.>

Art. 65.
[§ 1.  Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zamienia ją

na zastępczą karę grzywny, przyjmując jeden dzień kary ograniczenia wolności za
równoważny jednej stawce dziennej; sąd określa w takim wypadku wysokość jednej
stawki dziennej - kierując się wskazaniami zawartymi w art. 33 § 3 Kodeksu karnego.
Uchylaniem się może być również uporczywe naruszanie ciążących na nim obowiązków,
jak też uchylanie się od dozoru.]
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<§ 1. Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zamienia
ją na zastępczą karę grzywny, przyjmując jeden dzień kary ograniczenia wolności
za równoważny jednej stawce dziennej; sąd określa w takim wypadku wysokość
jednej stawki dziennej - kierując się wskazaniami zawartymi w art. 33 § 3
Kodeksu karnego. Uchylaniem się może być również uporczywe naruszanie
ciążących na nim obowiązków.>

§ 2.  Jeżeli orzeczenie zastępczej kary grzywny byłoby niecelowe z uwagi na brak
możliwości jej uiszczenia lub ściągnięcia w drodze egzekucji, sąd określa zastępczą
karę pozbawienia wolności przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia
wolności jest równoważny dwóm dniom ograniczenia wolności, i orzeka jej wykonanie.

§ 3.  Jeżeli skazany, mimo możliwości uiszczenia zastępczej kary grzywny, nie uiści jej w
terminie, a zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd
orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, kierując się odpowiednio
zasadami określonymi w § 2.

§ 4. Jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna
granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

§ 5. Sąd może wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku,
gdy skazany podejmie nakazaną pracę i podda się rygorom z nią związanym;
wstrzymanie następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności.

§ 6.  (uchylony).

Art. 66.
§ 1. Orzekanie w przedmiocie zmian w sposobie wykonywania kary ograniczenia wolności

oraz w przedmiocie wykonania kary zastępczej, a także zwolnienia od reszty kary może
nastąpić również na wniosek sądowego kuratora zawodowego.

§ 2.  Wniosku skazanego lub jego obrońcy o zwolnienie od reszty kary ograniczenia
wolności złożonego przed upływem 3 miesięcy od wydania poprzedniego
postanowienia w tym przedmiocie nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu.

[§ 3.  Zwalniając skazanego od reszty kary ograniczenia wolności, sąd zawiadamia o tym
zakład pracy, placówkę, instytucję lub organizację, w której skazany odbywał karę.]

<§ 3. W wypadku zwolnienia skazanego od odbycia reszty kary ograniczenia wolności
sądowy kurator zawodowy zawiadamia o tym zakład pracy, placówkę, instytucję
lub organizację, w której skazany odbywał karę.>

[Art. 117.
Skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie od alkoholu albo środków odurzających lub
psychotropowych oraz skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego,
popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, obejmuje się, za jego zgodą,
odpowiednim leczeniem i rehabilitacją; w razie jej braku - o stosowaniu leczenia lub
rehabilitacji orzeka sąd penitencjarny.]

<Art. 117.
Skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie od alkoholu albo środków odurzających
lub substancji psychotropowych, a także skazanego za przestępstwo określone w art.
197-203 Kodeksu karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji
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seksualnych obejmuje się, za jego zgodą, odpowiednim leczeniem i rehabilitacją; w razie
braku zgody o stosowaniu leczenia lub rehabilitacji orzeka sąd penitencjarny.>

Art. 196a.
§ 1. Instytucje, fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje społeczne wpisane do wykazu

prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, o którym mowa w art. 49a § 2 Kodeksu
karnego, są obowiązane do końca każdego roku kalendarzowego przekazać Ministrowi
Sprawiedliwości aktualne informacje o swoich podstawowych zadaniach lub celach
statutowych, zaś fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje społeczne również
informacje o zasięgu działania.

[§ 2.  Instytucje, fundacje, stowarzyszenia lub organizacje społeczne, które w wyniku
wykonania prawomocnie orzeczonego środka karnego w postaci nawiązki określonej w
art. 47 i 57a § 2 Kodeksu karnego lub świadczenia pieniężnego określonego w art. 49
Kodeksu karnego otrzymały środki finansowe, są obowiązane do sporządzania i
przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości rocznych sprawozdań dotyczących
wykorzystania tych środków w terminie do dnia 20 lutego roku następującego po roku,
w którym je otrzymały, oraz do wyodrębnienia tych środków w ewidencji księgowej.]

<§ 2. Instytucje, fundacje, stowarzyszenia lub organizacje społeczne, które w wyniku
wykonania prawomocnie orzeczonego środka karnego w postaci nawiązki
określonej w art. 47 Kodeksu karnego lub świadczenia pieniężnego określonego w
art. 49 Kodeksu karnego otrzymały środki finansowe, są obowiązane do
sporządzania i przekazywania Ministrowi Sprawiedliwości rocznych sprawozdań
dotyczących wykorzystania tych środków, w terminie do dnia 20 lutego roku
następującego po roku, w którym je otrzymały, oraz do wyodrębnienia tych
środków w ewidencji księgowej.>

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2, powinno zawierać informację o wysokości
otrzymanych środków finansowych oraz rozliczenie tych środków, ze wskazaniem
celów, na które zostały przeznaczone.

§ 4. Minister Sprawiedliwości może zlecić kontrolę zgodności z prawdziwym stanem
danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w § 2. Kontrola może także
dotyczyć spełnienia przez instytucję, fundację, stowarzyszenie lub organizacje
społeczne obowiązków, o których mowa w § 1 lub 2. Ocenie Ministra Sprawiedliwości
podlega również celowość i gospodarność wydatkowania przez te podmioty
otrzymanych środków.

§ 5. W przypadku stwierdzenia, że instytucja, stowarzyszenie, fundacja lub organizacja
społeczna wykorzystała środki finansowe, o których mowa w § 2, niezgodnie z ich
przeznaczeniem, nie wyodrębniła tych środków w ewidencji księgowej lub nie
przekazała informacji, o których mowa w § 1, Minister Sprawiedliwości wykreśla, w
drodze decyzji administracyjnej, ten podmiot z wykazu, o którym mowa w art. 49a § 2
Kodeksu karnego.

§ 6. Prezesi sądów apelacyjnych są obowiązani, w terminie do dnia 20 lutego każdego roku,
przekazać Ministrowi Sprawiedliwości zestawienie środków finansowych przekazanych
w poprzednim roku poszczególnym instytucjom, fundacjom, stowarzyszeniom oraz
organizacjom społecznym, w wyniku wykonania orzeczeń, o których mowa w § 2,
zapadłych w sądach na obszarze danej apelacji.
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Art. 200.
§ 1. Środki zabezpieczające związane z umieszczeniem sprawcy w zakładzie zamkniętym,

przewidziane w Kodeksie karnym, wykonuje się w zakładach psychiatrycznych i w
zakładach leczenia odwykowego.

§ 2. Zakłady psychiatryczne, o których mowa w § 1, mogą być organizowane jako zakłady
dysponujące warunkami:

1) podstawowego zabezpieczenia,
2) wzmocnionego zabezpieczenia,
3) maksymalnego zabezpieczenia.

§ 3. Zakłady leczenia odwykowego, o których mowa w § 1, mogą być organizowane jako
zakłady dysponujące warunkami wzmocnionego zabezpieczenia.

<§ 3a. Zakłady psychiatryczne wykonujące środek zabezpieczający przewidziany w art.
95a Kodeksu karnego w postaci umieszczenia w zakładzie zamkniętym,
organizowane są jako zakłady dysponujące warunkami wzmocnionego
zabezpieczenia.

§ 3b. Środek zabezpieczający przewidziany w art. 95a Kodeksu karnego w postaci
skierowania na leczenie ambulatoryjne, wykonuje się w zakładach
ambulatoryjnych.>

[§ 4. Zakłady, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, podlegają właściwej jednostce samorządu
terytorialnego.]

§ 5. Zakłady, o których mowa w § 2 pkt 3, podlegają ministrowi właściwemu do spraw
zdrowia.

Art. 201.
§ 1. W celu zapewnienia właściwego miejsca wykonywania środków zabezpieczających, o

których mowa w art. 200 § 1 i 2, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje komisję
psychiatryczną do spraw środków zabezpieczających.

§ 2. Wykonując orzeczenie o zastosowaniu środka zabezpieczającego związanego z
umieszczeniem w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym lub w zakładzie leczenia
odwykowego, sąd, po zasięgnięciu opinii komisji psychiatrycznej do spraw środków
zabezpieczających, określa rodzaj zakładu, o którym mowa w art. 200 § 2 lub 3, i
przesyła odpis orzeczenia wraz z poleceniem doprowadzenia sprawcy właściwej stacji
pogotowia ratunkowego, właściwej jednostce Policji lub właściwemu organowi
wojskowemu, a odpis orzeczenia i polecenie przyjęcia - kierownikowi właściwego
zakładu.

<§ 2a. Wykonując orzeczenie o zastosowaniu środka zabezpieczającego określonego w
art. 95a Kodeksu karnego, sąd, po zasięgnięciu opinii odpowiedniej w sprawach
seksuologii sądowej jednostki organizacyjnej utworzonej lub nadzorowanej przez
ministra właściwego do spraw zdrowia, wskazuje zakład, o którym mowa w art.
200 § 3a albo 3b, i przesyła odpis orzeczenia, wraz z poleceniem doprowadzenia
sprawcy, właściwej jednostce Policji lub właściwemu organowi wojskowemu, a
odpis orzeczenia i polecenie przyjęcia – kierownikowi właściwego zakładu
zamkniętego.
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§ 2b. W wypadku skierowania sprawcy na leczenie ambulatoryjne odpis orzeczenia, o
którym mowa w § 2a, sąd przesyła właściwej jednostce Policji lub właściwemu
organowi wojskowemu i kierownikowi zakładu ambulatoryjnego.

§ 2c. W wypadku uchylania się sprawcy od leczenia, w szczególności w razie
niestawiennictwa sprawcy w zakładzie ambulatoryjnym w wyznaczonym terminie,
kierownik zakładu niezwłocznie zawiadamia o tym właściwą jednostkę Policji lub
właściwy organ wojskowy. Policja lub właściwy organ wojskowy zatrzymuje
sprawcę i w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazuje go do dyspozycji
sądu. Od zatrzymania można odstąpić, jeżeli niestawiennictwo nastąpiło z
przyczyn losowych, niezależnych od sprawcy. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli
w ciągu 24 godzin od przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu
postanowienia o umieszczeniu w zakładzie zamkniętym.>

§ 3. Jeżeli sprawca przebywa w zakładzie karnym albo w areszcie śledczym, polecenie
doprowadzenia sąd przesyła dyrektorowi tego zakładu lub aresztu, załączając odpis
orzeczenia.

§ 4. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości,
określa, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania i zadania komisji psychiatrycznej
do spraw środków zabezpieczających, jej skład oraz wykaz zamkniętych zakładów
psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania
środków zabezpieczających, a także ich pojemność i warunki zabezpieczenia, z
uwzględnieniem szczegółowych zasad kierowania do takich zakładów, postępowania ze
sprawcami w nich umieszczonymi oraz regulamin organizacyjno-porządkowy
wykonywania środków zabezpieczających, mając na uwadze w szczególności poddanie
sprawcy umieszczonego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym lub w zakładzie
leczenia odwykowego właściwemu leczeniu lub terapii, przeciwdziałanie zachowaniom
sprawcy zagrażającym życiu i zdrowiu innych osób lub powodującym niszczenie
przedmiotów znacznej wartości oraz zapobieżenie samowolnemu oddaleniu się sprawcy
stwarzającego zagrożenie poza zakładem.

<§ 5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zakładów
ambulatoryjnych przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających
określonych w art. 95a Kodeksu karnego, tryb i sposób zawiadamiania Policji lub
organu wojskowego o uchylaniu się sprawcy od leczenia oraz warunki wystąpienia
do sądu o zmianę sposobu wykonywania środka zabezpieczającego, o którym
mowa w art. 95a Kodeksu karnego, mając na uwadze w szczególności poddanie
sprawcy właściwemu leczeniu lub terapii, przeciwdziałanie zachowaniom sprawcy
zagrażającym życiu i zdrowiu innych osób lub powodującym niszczenie
przedmiotów znacznej wartości oraz zapewnienie sprawnego wykonywania
orzeczonego środka.

§ 6. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zakładów zamkniętych
przeznaczonych do wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec
skazanych za przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich
pojemność i warunki zabezpieczenia oraz warunki wystąpienia do sądu o zmianę
sposobu wykonywania środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 95a
Kodeksu karnego, mając na uwadze w szczególności poddanie sprawcy
umieszczonego w zamkniętym zakładzie właściwemu leczeniu lub terapii,
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przeciwdziałanie zachowaniom sprawcy zagrażającym życiu i zdrowiu innych osób
lub powodującym niszczenie przedmiotów znacznej wartości oraz zapobieżenie
samowolnemu oddaleniu się sprawcy stwarzającego zagrożenie poza zakładem.>

Art. 217.
§ 1.  Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie

na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy
tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda
na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

<§ 1a. Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem § 1b, ma prawo do co najmniej
jednego widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych.

§ 1b. Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa w § 1a, może nastąpić
wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie
wykorzystane:

1) w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego,
2) do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

§ 1c. Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo
aresztowanego z osobą najbliższą, tymczasowo aresztowanemu oraz ubiegającej się
o widzenie osobie dla niego najbliższej przysługuje zażalenie do sądu, do którego
dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany. Zażalenie na zarządzenie
prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.

§ 1d. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego zarządzenia o odmowie wyrażenia
zgody na widzenie, wniesienie zażalenia na zarządzenie o odmowie wyrażenia
zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z tą samą osobą, wydane w ciągu
trzech miesięcy od wydania utrzymanego w mocy zarządzenia, jest
niedopuszczalne.

§ 1e. Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na
wniosek przedstawiciela ustawowego.

§ 1f. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką
pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby
najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia
nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod
opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez
dyrektora aresztu śledczego.>

§ 2. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób
uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą
odwiedzającą.

§ 3. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na
udzielenie widzenia w sposób inny niż określony w § 2.

§ 4. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo
aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać
artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu
śledczego. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób
uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.
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§ 5. W wypadku tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w art. 212a, dyrektor aresztu
śledczego powiadamia organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany
pozostaje, o istnieniu poważnego niebezpieczeństwa dla osoby odwiedzającej oraz że
konieczne jest udzielenie widzenia wyłącznie w sposób uniemożliwiający bezpośredni
kontakt z tymczasowo aresztowanym.

§ 6. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może ograniczyć lub
określić sposób korzystania przez tymczasowo aresztowanego z prawa do
kontaktowania się z duchownymi świadczącymi posługi religijne lub innymi osobami,
jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania
karnego.

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2007 r.

Nr 111, poz. 765, z późn. zm.)

Art. 20.
§ 1. Do przestępstw skarbowych nie mają zastosowania przepisy części ogólnej i rozdziału

XXXVIII Kodeksu karnego, z zastrzeżeniem § 2.
[§ 2. Przepisy art. 18 § 2 i 3, art. 19-20, 21 § 2 i 3, art. 22-24, 27 § 1, art. 40 § 1, art. 41, 43

§ 2, art. 51, 57-58 § 1, art. 60 § 1 i 2, art. 62-63, 66 § 1, art. 67-68, 69 § 1 i 2, art. 70,
72-77, art. 78 § 1 i 3, art. 79, 80 § 1 i 3, art. 81-83, 85, 86 § 2 i 3, art. 87-88, art. 89 § 1
i 3, art. 90, 92-98, 103 § 1, art. 106-108 oraz 114, a także wskazane w innych
przepisach niniejszego rozdziału, przepisy części ogólnej Kodeksu karnego stosuje się
odpowiednio do przestępstw skarbowych; do żołnierzy, którzy dopuścili się czynu
zabronionego jako przestępstwo skarbowe, stosuje się odpowiednio także przepisy art.
318, 321, 322 § 1 i 3, art. 323, 324 § 1, art. 325-333 oraz art. 335-336 Kodeksu
karnego.]

<§ 2. Przepisy art. 18 § 2 i 3, art. 19, 20, 21 § 2 i 3, art. 22-24, 27 § 1, art. 40 § 1, art. 41,
43 § 2, art. 51, 57, 58 § 1 i 2a, art. 60 § 1 i 2, art. 62, 63, 66 § 1, art. 67, 68, 69 § 1 i 2,
art. 70, 72-77, art. 78 § 1 i 3, art. 79, 80 § 1 i 3, art. 81-83, 85, 86 § 1a, 2 i 3, art. 87,
88, art. 89 § 1, 1a i 3, art. 90, 92-98, 103 § 1, art. 106-108 oraz 114, a także
wskazane w innych przepisach niniejszego rozdziału, przepisy części ogólnej
Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio do przestępstw skarbowych; do
żołnierzy, którzy dopuścili się czynu zabronionego jako przestępstwo skarbowe,
stosuje się odpowiednio także przepisy art. 318, 321, 322 § 1 i 3, art. 323, 324 § 1,
art. 326-333, art. 335 oraz art. 336 Kodeksu karnego.>

§ 3. W wypadku określonym w art. 21 § 3 Kodeksu karnego sąd może także odstąpić od
wymierzenia kary lub środka karnego wymienionego w art. 22 § 2 pkt 2, 3, 5 i 6
niniejszego kodeksu, chyba że przepadek dotyczy przedmiotów określonych w art. 29
pkt 4.

§ 4. Wymieniona w art. 23 Kodeksu karnego przesłanka "dobrowolności" nie ma
zastosowania do przestępstw skarbowych.
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§ 5. W wypadku określonym w art. 27 § 1 Kodeksu karnego dopuszczalny eksperyment
dotyczy tylko eksperymentu ekonomicznego lub technicznego.

§ 6. Wymienione w § 2 oraz w art. 21 § 3, art. 26 § 4, art. 40 § 1 i art. 45 przepisy części
ogólnej Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio także do osób wymienionych w art.
53 § 36, które dopuściły się przestępstwa skarbowego, chyba że część wojskowa
Kodeksu karnego zawiera odmienne przepisy ogólne.

Art. 28.
§ 1. Jeżeli kodeks przewiduje obniżenie albo nadzwyczajne obostrzenie górnej granicy

ustawowego zagrożenia, w wypadku łącznego zagrożenia karami wymienionymi w art.
22 § 1, obniżenie albo nadzwyczajne obostrzenie odnosi się do każdej z tych kar.

[§ 2. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć 1.080 stawek dziennych kary
grzywny, 18 miesięcy kary ograniczenia wolności albo 10 lat kary pozbawienia
wolności.]

<§ 2. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć 1.080 stawek dziennych
kary grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 10 lat kary pozbawienia wolności;
karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach.>

Art. 39.
[§ 1. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za

poszczególne przestępstwa skarbowe do ich sumy, nie przekraczając jednak 1.080
stawek dziennych grzywny, 18 miesięcy ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia
wolności.]

<§ 1. Sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za
poszczególne przestępstwa skarbowe do ich sumy, nie przekraczając jednak 1.080
stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia
wolności; karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach.>

§ 2. W razie skazania za zbiegające się przestępstwo skarbowe i przestępstwo określone w
innej ustawie karnej, sąd wymierza karę łączną na zasadach określonych w niniejszym
kodeksie; przepis art. 43 § 1 Kodeksu karnego stosuje się odpowiednio.

Art. 42.
[§ 1. Jeżeli sprawca skazany za umyślne przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia

wolności popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej roku tej kary umyślnie
przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju, sąd może go warunkowo zwolnić po
odbyciu dwóch trzecich kary, jednak nie wcześniej niż po 6 miesiącach.

§ 2. Skazanego określonego w art. 37 § 1 pkt 2 i 5 można warunkowo zwolnić po odbyciu
trzech czwartych kary; warunkowe zwolnienie nie może nastąpić wcześniej niż po roku.]

<§ 1. Jeżeli sprawca skazany za umyślne przestępstwo skarbowe na karę pozbawienia
wolności popełnił w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej roku tej kary umyślnie
przestępstwo skarbowe tego samego rodzaju, sąd może go warunkowo zwolnić po
odbyciu dwóch trzecich kary.

§ 2. Skazanego określonego w art. 37 § 1 pkt 2 i 5 można warunkowo zwolnić po
odbyciu trzech czwartych kary.>
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§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do sumy dwóch lub więcej niepodlegających
łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno; przepis § 1 stosuje
się, jeżeli chociażby jedno z przestępstw popełniono w określonych tam warunkach.

§ 4. Jeżeli skazanym jest osoba określona w § 2, okres próby nie może być krótszy niż 3
lata.

Art. 128.
[§ 1. Do interwenienta oraz jego pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy art. 232 §

3, art. 305 § 4, art. 315 § 1, art. 316 § 1, art. 318, 321, 323 § 2, art. 334 § 2, art. 338 §
1, art. 343 § 5, art. 475, 482 § 1 zdanie pierwsze, art. 549 oraz 550 § 2 Kodeksu
postępowania karnego.]

<§ 1. Do interwenienta oraz jego pełnomocnika stosuje się odpowiednio przepisy art.
232 § 3, art. 305 § 4, art. 315 § 1, art. 316 § 1, art. 318, 321, 323 § 2, art. 334 § 2, art.
338 § 1, art. 343 § 5, art. 475, 482 § 1 zdanie pierwsze, art. 540 § 2, art. 549 oraz
550 § 2 Kodeksu postępowania karnego.>

§ 2. Interwenient może być przesłuchany w charakterze świadka.
§ 3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie prawidłowo zawiadomionego o

terminie interwenienta lub jego pełnomocnika nie jest przeszkodą do jej
przeprowadzenia i wydania orzeczenia.

§ 4. (uchylony).
§ 5. W razie nieuwzględnienia interwencji koszty wynikłe z jej zgłoszenia ponosi

interwenient.

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz.

756 oraz z 2008 r. Nr 141, poz. 888)

Art. 20.
§ 1. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc.
[§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany:

1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu;
2) jest obowiązany do wykonywania pracy wskazanej przez sąd;
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.]

<§ 2. W czasie odbywania kary ograniczenia wolności ukarany:
1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu,
2) jest obowiązany do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele

społeczne,
3) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary.>
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Art. 21.
§ 1. Obowiązek określony w art. 20 § 2 pkt 2 polega na wykonywaniu nieodpłatnej

kontrolowanej pracy na cele społeczne w odpowiednim zakładzie pracy, placówce
służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc
charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej w wymiarze od 20 do 40 godzin.

§ 2. W stosunku do osoby zatrudnionej organ orzekający, zamiast obowiązku określonego w
§ 1, może orzec potrącenie od 10 do 25 % wynagrodzenia za pracę na rzecz Skarbu
Państwa albo na cel społeczny wskazany przez organ orzekający; w okresie odbywania
kary ukarany nie może rozwiązać bez zgody sądu stosunku pracy.

[§ 3. Miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykonywania obowiązku pracy, o którym mowa w § 1,
określa sąd po wysłuchaniu ukaranego.]

[Art. 52a.
Kto:

1) publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa, w tym i przestępstwa skarbowego
lub je pochwala,

2) publicznie nawołuje do nieposłuszeństwa lub przeciwdziałania przemocą ustawie
albo prawnemu rozporządzeniu organu państwowego,

jeżeli zasięg czynu albo jego skutki nie były znaczne
- podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.]

<Art. 52a.
Kto:

1) publicznie nawołuje do popełnienia przestępstwa lub przestępstwa
skarbowego,

2) publicznie nawołuje do przeciwdziałania przemocą aktowi stanowiącemu
źródło powszechnie obowiązującego prawa Rzeczypospolitej Polskiej,

3) publicznie pochwala popełnienie przestępstwa,
jeżeli zasięg czynu albo jego skutki nie były znaczne
-  podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.>

[Art. 82.
§ 1. Kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym

zapobiegania i zwalczania pożarów, a w szczególności:
1) nie wyposaża budynku w odpowiednie urządzenia lub sprzęt przeciwpożarowy lub

nie utrzymuje ich w stanie zdatnym do użytku,
2) utrudnia okresowe czyszczenie komina lub nie dokonuje bez zwłoki naprawy

uszkodzeń komina i wszelkich przewodów dymowych,
3) nie usuwa lub nie zabezpiecza w obrębie budynków urządzeń lub materiałów

stwarzających niebezpieczeństwo powstania pożaru,
4) eksploatuje w sposób niewłaściwy urządzenia energetyczne lub cieplne lub

pozostawia je uszkodzone w stanie mogącym spowodować wybuch lub pożar,
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5) nie zachowuje przepisowej odległości od budynków przy ustawianiu stert i stogów
lub nie zachowuje obowiązujących warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego
podczas omłotów,

6) (uchylony),
7) w lesie lub na terenie śródleśnym albo w odległości mniejszej niż 100 m od granicy

lasu:
a) używa ciągnika lub innej maszyny bez należytego zabezpieczenia przed

iskrzeniem,
b) roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu,
c) pozostawia rozniecony ogień,
d) korzysta z otwartego płomienia,
e) wypala wierzchnią warstwę gleby lub pozostałości roślinne,
f) porzuca nieugaszone zapałki lub niedopałki papierosów,
g) dopuszcza się innych czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo pożaru,

8) roznieca lub pozostawia ognisko w pobliżu mostu drewnianego albo przejeżdża
przez taki most z otwartym ogniem lub z niezamkniętym paleniskiem,

9) wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi ochrony lasu przed pożarem, nie wykonuje
zabiegów profilaktycznych i ochronnych, zapobiegających powstawaniu i
rozprzestrzenianiu się pożarów,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach umożliwiających mu wzniecenie

pożaru,
podlega karze grzywny albo karze nagany.]

<Art. 82
§ 1. Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie

się, utrudnienie prowadzenia działania ratowniczego lub ewakuacji, polegających
na:

1) niedozwolonym używaniu otwartego ognia, paleniu tytoniu i stosowaniu innych
czynników mogących zainicjować zapłon materiałów palnych,

2) wykonywaniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym bez ich
wymaganego zabezpieczenia,

3) używaniu instalacji, urządzeń i narzędzi niepoddanych wymaganej kontroli
lub niesprawnych technicznie albo użytkowaniu ich w sposób niezgodny z
przeznaczeniem lub warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się
to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzeniania ognia,

4) napełnianiu gazem płynnym butli na stacjach paliw, stacjach gazu płynnego i
w innych obiektach nieprzeznaczonych do tego celu,

5) nieprzestrzeganiu zasad bezpieczeństwa przy używaniu lub przechowywaniu
materiałów niebezpiecznych pożarowo, w tym gazu płynnego w butlach,

6) garażowaniu pojazdu silnikowego w obiektach i pomieszczeniach
nieprzeznaczonych do tego celu z nieopróżnionym zbiornikiem paliwa i
nieodłączonym na stałe zasilaniem akumulatorowym,
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7) składowaniu materiałów palnych na drogach komunikacji ogólnej służących
ewakuacji lub umieszczaniu przedmiotów na tych drogach w sposób
zmniejszający ich szerokość albo wysokość poniżej wymaganych wartości,

8) składowaniu materiałów palnych na nieużytkowych poddaszach lub na
drogach komunikacji ogólnej w piwnicach,

9) składowaniu materiałów palnych pod ścianami obiektu bądź przy granicy
działki, w sposób naruszający zasady bezpieczeństwa pożarowego,

10) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do urządzeń przeciwpożarowych,
gaśnic, urządzeń uruchamiających instalacje gaśnicze i sterujących takimi
instalacjami oraz innymi instalacjami wpływającymi na stan bezpieczeństwa
pożarowego obiektu, wyłączników i tablic rozdzielczych prądu elektrycznego,
kurków głównej instalacji gazowej, a także wyjść ewakuacyjnych oraz okien
dla ekip ratowniczych,

11) uniemożliwianiu lub ograniczaniu dostępu do źródeł wody do celów
przeciwpożarowych,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisów o ochronie przeciwpożarowej do

zapewnienia warunków ochrony przeciwpożarowej obiektu lub terenu, nie
dopełnia obowiązków polegających na:

1) zapewnieniu osobom przebywającym w obiekcie lub na terenie odpowiednich
warunków ewakuacji,

2) wyposażaniu obiektu lub terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
3) utrzymywaniu urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w stanie pełnej

sprawności technicznej i funkcjonalnej,
4) umieszczeniu w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek

pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych oraz wymaganych informacji,
5) oznakowaniu obiektu odpowiednimi znakami bezpieczeństwa,
6) utrzymywaniu dróg pożarowych w stanie umożliwiającym wykorzystanie tych

dróg przez pojazdy jednostek ochrony przeciwpożarowej,
7) zapewnieniu usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych,
8) zachowaniu pasa ochronnego o szerokości minimum 2 m i nawierzchni z

materiałów niepalnych lub gruntowej oczyszczonej, wokół placów składowych,
składowisk przy obiektach oraz przy obiektach tymczasowych o konstrukcji
palnej,

9) przestrzeganiu zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego podczas zbioru,
transportu lub składowania palnych płodów rolnych,

10) zapobieganiu powstawaniu i rozprzestrzenianiu się pożarów w lesie poprzez
wykonywanie wymaganych zabiegów ochronnych,

podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 3. Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i

wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza
miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na
drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi,
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podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
§ 4. Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej

niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów
bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez
zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania,
   podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 5. Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem,
   podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 6. Kto zostawia małoletniego do lat 7 w okolicznościach, w których istnieje
prawdopodobieństwo wzniecenia przez niego pożaru,
   podlega karze grzywny albo karze nagany.>

<Art. 82a.
§ 1. Kto w razie powstania pożaru nie dopełnia obowiązku określonego w przepisach o

ochronie przeciwpożarowej oraz Państwowej Straży Pożarnej w postaci:
1) niezwłocznego zawiadomienia osób znajdujących się w strefie zagrożenia oraz:

centrum powiadamiania ratunkowego lub jednostki ochrony
przeciwpożarowej albo Policji bądź wójta albo sołtysa,

2) podporządkowania się zarządzeniu kierującego działaniem ratowniczym,
3) udzielenia niezbędnej pomocy kierującemu działaniem ratowniczym, na jego

żądanie,
    podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto utrudnia prowadzenie działań ratowniczych, a w
szczególności utrudnia dojazd do obiektów zagrożonych jednostkom ochrony
przeciwpożarowej, prowadzącym działania ratownicze.

§ 3. Kto uniemożliwia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolno-
rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej przez uprawnionego
strażaka Państwowej Straży Pożarnej,
  podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.>

Art. 99.
§ 1. Kto:

[1) bez zezwolenia zajmuje drogę publiczną lub pas drogowy, urządzenia lub budynek
drogowy, na cele niezwiązane z gospodarką i komunikacją drogową,]

2) niszczy lub uszkadza drogę publiczną lub drogę w strefie zamieszkania,
przynależności lub urządzenia drogowe,

3) usuwa lub niszczy zasłony odśnieżne,
[4) prowadzi roboty w pasie drogowym bez zezwolenia lub wbrew obowiązkowi nie

przywraca tego pasa do stanu użyteczności,]
polega karze grzywny albo karze nagany.
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§ 2. Tej samej karze podlega, kto przy zadrzewianiu lub zakrzewianiu albo przy
prowadzeniu robót ziemnych nie zachowuje przepisowej odległości od linii kolejowych.

[Art. 109.
§ 1. Kto zanieczyszcza wodę służącą do picia lub do pojenia zwierząt, znajdującą się poza

urządzeniami przeznaczonymi do zaopatrywania ludności w wodę,
podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto umyślnie zanieczyszcza wodę w pływalni, kąpielisku lub w
innym obiekcie o podobnym przeznaczeniu.]

<Art. 109
§ l. Kto:

1) zanieczyszcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, lub
2) dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, nie spełniając wymagań

określonych w przepisach o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków, lub

3) nie będąc do tego uprawnionym, dostarcza wodę przeznaczoną do spożycia
przez ludzi w myśl przepisów o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym
odprowadzaniu ścieków,

 podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 2. Kto zanieczyszcza wodę służącą do pojenia zwierząt, znajdującą się poza

urządzeniami przeznaczonymi do zaopatrywania ludności w wodę,
 podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.

§ 3. Tej samej karze podlega, kto umyślnie zanieczyszcza wodę w pływalni, kąpielisku
lub w innym obiekcie o podobnym przeznaczeniu lub dostarcza do tych obiektów
wodę niespełniającą wymagań określonych w przepisach o zbiorowym
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.>

[Art. 117.
Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości, nie
wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów wydanych przez
właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu sanitarnego i zwalczania chorób
zakaźnych,

podlega karze grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.]
<Art. 117

§ 1. Kto, mając obowiązek utrzymania czystości i porządku w obrębie nieruchomości,
nie wykonuje swoich obowiązków lub nie stosuje się do wskazań i nakazów
wydanych przez właściwe organy w celu zabezpieczenia należytego stanu
sanitarnego i zwalczania chorób zakaźnych,

 podlega karze grzywny do 1 500 złotych albo karze nagany.
§ 2. Tej samej karze podlega przewoźnik obowiązany do zapewnienia podróżnym

odpowiednich warunków higieny, który nie utrzymuje środka transportu we
właściwym stanie sanitarnym.>
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USTAWA z dnia 6 kwietnia 1990 r. O POLICJI (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn.

zm.)

Art. 19.
1. Przy wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, podejmowanych przez

Policję w celu zapobieżenia, wykrycia, ustalenia sprawców, a także uzyskania i
utrwalenia dowodów ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw:

1) przeciwko życiu, określonych w art. 148-150 Kodeksu karnego,
[2) określonych w art. 134, art. 135 § 1, art. 136 § 1, art. 156 § 1 i 3, art. 163 § 1 i 3,

art. 164 § 1, art. 165 § 1 i 3, art. 166, art. 167, art. 173 § 1 i 3, art. 189, art. 200, art.
204 § 4, art. 223, art. 228 § 1 i 3-5, art. 229 § 1 i 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art.
231 § 2, art. 232, art. 245, art. 246, art. 252 § 1-3, art. 253, art. 258, art. 269, art.
280-282, art. 285 § 1, art. 286 § 1, art. 296 § 1-3, art. 296a § 1, 2 i 4, art. 296b § 1 i
2, art. 299 § 1-6 oraz w art. 310 § 1, 2 i 4 Kodeksu karnego,]

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

3) przeciwko obrotowi gospodarczemu, określonych w art. 297-306 Kodeksu karnego,
powodujących szkodę majątkową lub skierowanych przeciwko mieniu, jeżeli
wysokość szkody lub wartość mienia przekracza pięćdziesięciokrotną wysokość
najniższego wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych
przepisów,

4) skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności
publicznoprawnej przekraczają pięćdziesięciokrotną wysokość najniższego
wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów,

5) nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu bronią, amunicją, materiałami
wybuchowymi, środkami odurzającymi lub substancjami psychotropowymi albo ich
prekursorami oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi,

6) określonych w art. 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Przepisy wprowadzające
Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083 oraz z 1998 r. Nr 113,
poz. 715),

7) określonych w art. 43-46 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu,
przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. Nr 169, poz.
1411),
8) ściganych na mocy umów i porozumień międzynarodowych,

gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo zachodzi wysokie prawdopodobieństwo,
że będą nieskuteczne lub nieprzydatne, sąd okręgowy, na pisemny wniosek Komendanta
Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego albo
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na pisemny wniosek komendanta wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej
zgody właściwego miejscowo prokuratora okręgowego, może, w drodze postanowienia,
zarządzić kontrolę operacyjną.

2. Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, wydaje sąd okręgowy właściwy miejscowo ze
względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji.

3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę informacji
lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Komendant Główny Policji lub
komendant wojewódzki Policji może zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody
właściwego prokuratora, o którym mowa w ust. 1, kontrolę operacyjną, zwracając się
jednocześnie do właściwego miejscowo sądu okręgowego z wnioskiem o wydanie
postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od
dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, organ zarządzający wstrzymuje kontrolę
operacyjną oraz dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów
zgromadzonych podczas jej stosowania.

4. (uchylony).
5. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej lub

oskarżonego, we wniosku organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie kontroli
operacyjnej zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu.

6. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1) kontrolowaniu treści korespondencji;
2) kontrolowaniu zawartości przesyłek;
3) stosowaniu środków technicznych umożliwiających uzyskiwanie w sposób niejawny

informacji i dowodów oraz ich utrwalanie, a w szczególności treści rozmów
telefonicznych i innych informacji przekazywanych za pomocą sieci
telekomunikacyjnych.

7. Wniosek organu Policji, o którym mowa w ust. 1, o zarządzenie przez sąd okręgowy
kontroli operacyjnej powinien zawierać w szczególności:

1) numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany;
2) opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej;
3) okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym

stwierdzonej albo prawdopodobnej bezskuteczności lub nieprzydatności innych
środków;

4) dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub
przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem
miejsca lub sposobu jej stosowania;

5) cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 6.
8. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd okręgowy

może, na pisemny wniosek Komendanta Głównego Policji lub komendanta
wojewódzkiego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody właściwego prokuratora,
na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące, wydać postanowienie o jednorazowym
przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały przyczyny zarządzenia tej kontroli.

9. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej pojawią się
nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo ustalenia
sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, sąd okręgowy, na pisemny wniosek
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Komendanta Głównego Policji, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, może wydać postanowienie o kontroli operacyjnej przez czas oznaczony
również po upływie okresów, o których mowa w ust. 8.

10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, stosuje się odpowiednio przepis ust. 7.
Sąd przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 3, 4, 8 i 9, może zapoznać się
z materiałami uzasadniającymi wniosek, zgromadzonymi podczas stosowania kontroli
operacyjnej zarządzonej w tej sprawie.

11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3-5, 8 i 9, sąd okręgowy rozpoznaje jednoosobowo,
przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być
realizowane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i
udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów
wydanych na podstawie art. 181 § 2 Kodeksu postępowania karnego. W posiedzeniu sądu
może wziąć udział wyłącznie prokurator i przedstawiciel organu Policji wnioskującego o
zarządzenie kontroli operacyjnej.

12. Podmioty wykonujące działalność telekomunikacyjną oraz podmioty świadczące usługi
pocztowe są obowiązane do zapewnienia na własny koszt warunków technicznych i
organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez Policję kontroli operacyjnej.

13. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn jej
zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.

14. Organ Policji, o którym mowa w ust. 1, informuje właściwego prokuratora o wynikach
kontroli operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej
kontroli.

15. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub
mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, Komendant Główny Policji
lub komendant wojewódzki Policji przekazuje właściwemu prokuratorowi wszystkie
materiały zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej, w razie potrzeby z
wnioskiem o wszczęcie postępowania karnego. W postępowaniu przed sądem, w
odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio przepisy art. 393 § 1 zdanie
pierwsze Kodeksu postępowania karnego.

16. Osobie, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, nie udostępnia się materiałów
zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień
wynikających z art. 321 Kodeksu postępowania karnego.

17. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego przechowuje się po
zakończeniu kontroli przez okres 2 miesięcy, a następnie dokonuje się ich
protokolarnego, komisyjnego zniszczenia. Zniszczenie materiałów zarządza organ
Policji, który wnioskował o zarządzenie kontroli operacyjnej.

18. (uchylony).
19. (uchylony).
20. Na postanowienia sądu w przedmiocie kontroli operacyjnej, o których mowa w ust. 1, 3, 8

i 9, przysługuje zażalenie organowi Policji, który złożył wniosek o wydanie tego
postanowienia. Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania
karnego.

21. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości oraz ministrem właściwym do spraw łączności, określi, w drodze
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rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania i
przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz
przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli,
uwzględniając potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i
uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.

22. Prokurator Generalny przedstawia corocznie Sejmowi i Senatowi informację o
działalności określonej w ust. 1-21, w tym informacje i dane, o których mowa w art. 20
ust. 3.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – PRZEPISY WPROWADZAJĄCE KODEKS KARNY

(Dz. U. Nr 88, poz. 554 i Nr 160, poz. 1083, z 1998 r. Nr 113, poz. 715 oraz z 2009 r. Nr 141,

poz. 1149)

Art. 11.
§ 1. Grzywny przewidziane w ustawach szczególnych wymierza się według zasad

przewidzianych w Kodeksie karnym.
§ 2. Przepis § 1 nie dotyczy ustawy karnej skarbowej, a także wypadków, w których ustawa

szczególna określa grzywnę kwotowo.
<§ 3. Grzywnę, którą ustawa szczególna określa kwotowo, wymierza się z

uwzględnieniem dochodów sprawcy, jego warunków osobistych, rodzinnych,
stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych.

§ 4. Ilekroć ustawa szczególna nie określa dolnej granicy ustawowego zagrożenia
grzywną określoną kwotowo, granicę tę ustala się na 100 złotych.>

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O

WYKROCZENIA (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, Nr 214, poz. 1344 i Nr 237, poz. 1651)

Art. 42.
§ 1. Przy przeprowadzaniu dowodu z opinii biegłego stosuje się odpowiednio przepisy art.

193-201 Kodeksu postępowania karnego.
[§ 2. W razie uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego obwinionego

sąd lub prokurator działający na podstawie art. 56 § 1 powołuje biegłego psychiatrę.
Przepis art. 202 § 4 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.]

<§ 2. W razie uzasadnionych wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego
obwinionego sąd lub prokurator działający na podstawie art. 56 § 1 powołuje
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biegłego psychiatrę. Przepis art. 202 § 5 Kodeksu postępowania karnego stosuje się
odpowiednio.>

§ 3. Do tłumacza i specjalistów stosuje się odpowiednio przepisy art. 204-206 Kodeksu
postępowania karnego.

Art. 90.
§ 1. Postępowanie przyspieszone stosuje się do osób niemających stałego miejsca

zamieszkania lub miejsca stałego pobytu, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że
rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczajnym będzie niemożliwe lub znacznie
utrudnione.

§ 2. Postępowanie przyspieszone stosuje się również do osób przebywających jedynie
czasowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa,
że rozpoznanie sprawy w postępowaniu zwyczajnym będzie niemożliwe lub znacznie
utrudnione.

[§ 3. Postępowanie przyspieszone stosuje się także wobec sprawców wykroczeń o
charakterze chuligańskim.]

<§ 3. Postępowanie przyspieszone stosuje się także wobec sprawców wykroczeń
popełnionych w związku z imprezą masową, określoną w przepisach o
bezpieczeństwie imprez masowych:

1) przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu, określonych w art. 50, 51 i
52a Kodeksu wykroczeń;

2) przeciwko mieniu i urządzeniom użytku publicznego, określonych w art. 124 i
143 Kodeksu wykroczeń.>

§ 4. Postępowanie przyspieszone stosuje się ponadto, gdy ustawa tak stanowi.
§ 5. Postępowania przyspieszonego nie stosuje się wobec osób podlegających orzecznictwu

sądów wojskowych.

[Art. 112.
W postępowaniu w przedmiocie kasacji stosuje się odpowiednio przepisy działu X niniejszego
kodeksu oraz art. 522, 526 § 1, art. 529, 530 § 2 i 3, art. 531 § 1, art. 532 § 1, art. 534 § 2,
art. 535-537, 538 § 1 oraz art. 539 Kodeksu postępowania karnego.]

<Art. 112.
W postępowaniu w przedmiocie kasacji stosuje się odpowiednio przepisy działu X
niniejszego kodeksu oraz art. 522, 526 § 1, art. 529, 530 § 2 i 3, art. 531 § 1, art. 532 § 1,
art. 534 § 2, art. 535-537, 538 § 1 i 3 oraz art. 539 Kodeksu postępowania karnego.>
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USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE

(Dz. U. Nr 180, poz. 1493)

[Art. 14.
1. Jeżeli zachodzą przesłanki dla zastosowania tymczasowego aresztowania wobec

oskarżonego o przestępstwo, o którym mowa w art. 13, sąd może zamiast tymczasowego
aresztowania zastosować dozór Policji, pod warunkiem że oskarżony opuści lokal
zajmowany wspólnie z pokrzywdzonym, w wyznaczonym przez sąd terminie, i określi
miejsce pobytu.

2. W razie opuszczenia lokalu, o którym mowa w ust. 1, ograniczenie przewidziane w art.
275 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89,
poz. 555, z późn. zm.) może także polegać na powstrzymywaniu się od kontaktu z
pokrzywdzonym w określony sposób.]


