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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

 

(druk nr 1002) 

 

U S T A W A z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 

555, z późn. zm.) 

Art. 147. 

 [§ 1. Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony ponadto za pomocą 

urządzenia rejestrującego obraz lub dźwięk, o czym należy przed uruchomieniem 

urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w czynności.] 

<§ 1. Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony ponadto za pomocą 

urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, o czym należy przed 

uruchomieniem urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w czynności.> 

§ 2. 
(137)

 Przesłuchanie świadka lub biegłego utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego 

obraz i dźwięk, gdy: 

1)   zachodzi niebezpieczeństwo, że przesłuchanie tej osoby nie będzie możliwe w 

dalszym postępowaniu, 

2)   przesłuchanie następuje w trybie określonym w art. 396. 

§ 2a. Przesłuchanie pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 185a i art. 185c, oraz świadka, o 

którym mowa w art. 185b, utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i 

dźwięk. 

<§ 2b. Przebieg rozprawy utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo 

obraz i dźwięk, chyba że jest to niemożliwe ze względów technicznych. 

§ 2c. Przebiegu rozprawy w zakresie, w którym wyłączono jej jawność ze względu na 

obawę ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne" lub 

„ściśle tajne”,  nie utrwala się w sposób określony w § 2b, jeżeli nie ma możliwości 

zapewnienia właściwej ochrony zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku przed 

nieuprawnionym ujawnieniem.> 

[§ 3.  Jeżeli czynność procesową utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego obraz lub 

dźwięk, protokół można ograniczyć do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób 
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biorących w niej udział. Zapis obrazu lub dźwięku, a także przekład zapisu dźwięku stają 

się załącznikami do protokołu.] 

<§ 3. Jeżeli czynność procesową inną niż rozprawa utrwala się za pomocą urządzenia 

rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, protokół można ograniczyć do zapisu 

najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących w niej udział.> 

<§ 3a. Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku stają się załącznikami do protokołu. W 

wypadku ograniczenia protokołu do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób 

biorących udział w czynności sporządza się przekład zapisu dźwięku, który również 

staje się załącznikiem do protokołu. > 

[§ 4. Strona ma prawo otrzymać na swój koszt jedną kopię zapisu dźwięku lub obrazu. Nie 

dotyczy to przesłuchania na rozprawie odbywającej się z wyłączeniem jawności albo w 

postępowaniu przygotowawczym. 

§ 5. 
(140)

 Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i 

środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów 

procesowych oraz sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, mając na 

uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku przed 

utratą dowodu, jego zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.] 

<§ 4. Strona, obrońca, pełnomocnik i przedstawiciel ustawowy ma prawo otrzymać 

odpłatnie jedną kopię zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku. Nie dotyczy to 

przebiegu rozprawy odbywającej się z wyłączeniem jawności albo czynności w 

postępowaniu przygotowawczym. Z ważnych przyczyn, uzasadnionych ochroną 

interesu prywatnego osób biorących udział w rozprawie, prezes sądu może nie 

wyrazić zgody na sporządzenie dla stron, obrońców, pełnomocników i 

przedstawicieli ustawowych kopii zapisu obrazu z rozprawy. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i 

środków technicznych służących do utrwalania dźwięku albo obrazu i dźwięku dla 

celów procesowych, sposób przechowywania, odtwarzania i kopiowania zapisów, 

sposób i tryb udostępniania stronom, obrońcom, pełnomocnikom i przedstawicielom 

ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku oraz przekazywania im kopii 

zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, jak również wysokość opłaty za sporządzenie 

i przekazanie kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku, mając na uwadze 

konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego dźwięku albo obrazu i dźwięku 

przed utratą dowodu, jego zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem, 
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konieczność niezwłocznego dostępu uczestników postępowania do zapisu dźwięku 

albo obrazu i dźwięku oraz uzyskania kopii zapisu z akt sprawy, a także 

zapewnienia, by wysokość opłaty odpowiadała rzeczywistym kosztom sporządzenia i 

przekazania kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku.> 

 

 

 

 


