
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

Druk nr 3555 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI NADZWYCZAJNEJ DO SPRA W ZMIAN W KODYFIKACJACH 

o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy -
Kodeks postępowania karnego (druk nr 2266) 

Marszałek Sejmu na 68. posiedzeniu Sejmu w dniu 30 maja 2014 r. -na podstawie art. 87 

ust. 2 w związku z art. 90 ust. l regulaminu Sejmu skierowała powyższy projekt ustawy do 

Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach w celu rozpatrzenia. 

Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian w kodyfikacjach po rozpatrzeniu tego projektu 

ustawy na posiedzeniach w dniach 5 czerwca 2014 oraz 24 czerwca 2015 r. 

wnosi: 

Wysoki S ej m uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 24 czerwca 2015 r. 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 

/-/Jarosław Pięta /-/Witold Pahl 
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Projekt 
 
 

USTAWA 
z dnia              2015 r. 

 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

 
Art. 1.  

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, 
poz. 555, z późn. zm.1)) w art. 147: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. Przebieg czynności protokołowanych może być utrwalony ponadto za 

pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, o czym nale-
ży przed uruchomieniem urządzenia uprzedzić osoby uczestniczące w czyn-
ności.”; 

2) po § 2a dodaje się § 2b i 2c w brzmieniu: 
„§ 2b. Przebieg rozprawy utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego 

dźwięk albo obraz i dźwięk, chyba że jest to niemożliwe ze względów tech-
nicznych. 

§ 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 ob-
razu i dźwięku przed nieuprawnionym ujawnieniem.”; 

3) § 3 otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. Jeżeli czynność procesową inną niż rozprawa utrwala się za pomocą 

urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk, protokół można 

                                                 
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 

50, poz. 580, Nr 62, poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 
106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, 
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, 
poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, 
poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163, poz. 1363, Nr 169, poz. 1416 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. 
Nr 15, poz. 118, Nr 66, poz. 467, Nr 95, poz. 659, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 141, poz. 1009 i 
1013, Nr 167, poz. 1192 i Nr 226, poz. 1647 i 1648, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 
80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849 i Nr 128, poz. 
903, z 2008 r. Nr 27, poz. 162, Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 686, Nr 123, poz. 802, Nr 182, poz. 
1133, Nr 208, poz. 1308, Nr 214, poz. 1344, Nr 225, poz. 1485, Nr 234, poz. 1571 i Nr 237, poz. 
1651, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 20, poz. 104, Nr 28, poz. 171, Nr 68, poz. 585, Nr 85, poz. 716, 
Nr 127, poz. 1051, Nr 144, poz. 1178, Nr 168, poz. 1323, Nr 178, poz. 1375, Nr 190, poz. 1474 i 
Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, poz. 46, Nr 98, poz. 626, Nr 106, poz. 669, Nr 122, poz. 826, Nr 
125, poz. 842, Nr 182, poz. 1228 i Nr 197, poz. 1307, z 2011 r. Nr 48, poz. 245 i 246, Nr 53, poz. 
273, Nr 112, poz. 654, Nr 117, poz. 678, Nr 142, poz. 829, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, 
Nr 240, poz. 1430, 1431 i 1438 i Nr 279, poz. 1645, z 2012 r. poz. 886, 1091, 1101, 1327, 1426, 
1447 i 1529, z 2013 r. poz. 480, 765, 849, 1247, 1262, 1282 i 1650, z 2014 r. poz. 85, 384, 694, 
1375 i 1556 oraz z 2015 r. poz. 21, 290 i 396. 
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ograniczyć do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób biorących w 
niej udział.”; 

4) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 
„§ 3a. Zapis dźwięku albo obrazu i dźwięku stają się załącznikami do protoko-

łu. W wypadku ograniczenia protokołu do zapisu najbardziej istotnych 
oświadczeń osób biorących udział w czynności sporządza się przekład zapi-
su dźwięku, który również staje się załącznikiem do protokołu. ”; 

5) § 4 i 5 otrzymują brzmienie: 
„§ 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 al-
bo czynności w postępowaniu przygotowawczym. Z ważnych przyczyn, 
uzasadnionych ochroną interesu prywatnego osób biorących udział w roz-
prawie, prezes sądu może nie wyrazić zgody na sporządzenie dla stron, 
obrońców, pełnomocników i przedstawicieli ustawowych kopii zapisu obra-
zu z rozprawy. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urzą-
dzeń 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, peł-
nomocnikom i przedstawicielom ustawowym zapisu dźwięku albo obrazu i 
dźwięku oraz przekazywania im kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwię-
ku, 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, koniecz-
ność niezwłocznego dostępu uczestników postępowania do zapisu dźwięku 
albo obrazu i dźwięku oraz uzyskania kopii zapisu z akt sprawy, a także za-
pewnienia, by wysokość opłaty odpowiadała rzeczywistym kosztom sporzą-
dzenia i przekazania kopii zapisu dźwięku albo obrazu i dźwięku.”. 

 
Art. 2.  

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. 
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