
Druk nr 1972-A
SEJM

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
                    IV kadencja

D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA

o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy
o opłatach w sprawach karnych /druk nr 1345/

Sejm na 57 posiedzeniu w dniu 19 września 2003 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1

Regulaminu Sejmu - skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1972 do

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w

drugim czytaniu.

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu tych poprawek na

posiedzeniu w dniu 14 października 2003 r. oraz wysłuchaniu przedstawiciela Komitetu

Integracji Europejskiej, że przedmiot projektowanej regulacji zawarty w dodatkowym

sprawozdaniu nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej

wnosi:

W y s o k i  S e j m   raczy następujące poprawki:

do art. 1:
1) zmianie 1 nadać brzmienie:

„1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w razie skazania na

karę pozbawienia wolności:

1) do 3 miesięcy - w wysokości 25% minimalnego wynagrodzenia,

2) do 6 miesięcy - w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia,

3) do 1 roku - w wysokości 100% minimalnego wynagrodzenia,

4) do 2 lat - w wysokości 150% minimalnego wynagrodzenia,

5) do 5 lat - w wysokości dwukrotności minimalnego wynagrodzenia,



6) do 15 lat  - w wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia,
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7) 25 lat lub karę dożywotniego pozbawienia wolności - w wysokości
pięciokrotności minimalnego wynagrodzenia.”;”;

- odrzucić

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 1 bezprzedmiotowa staje się
poprawka nr 2.

2) zmianie 1 nadać brzmienie:
„1) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w razie skazania na
karę pozbawienia wolności:

1) do 3 miesięcy - w wysokości 130 zł,

2) do 6 miesięcy - w wysokości 260 zł,

3) do 1 roku - w wysokości 490 zł,

4) do 2 lat - w wysokości 750 zł,

5) do 5 lat - w wysokości 1000 zł,

6) do 15 lat  - w wysokości 1500 zł,

7) 25 lat lub karę dożywotniego pozbawienia wolności - w wysokości 2300
zł.”;”;

- odrzucić
3) zmianie 2 nadać brzmienie:

„2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 3. 1. Skazany w pierwszej instancji na karę grzywny obowiązany jest uiścić
opłatę w wysokości 10%, nie mniej jednak niż 50 zł, a w razie orzeczenia
grzywny obok kary pozbawienia wolności - w wysokości 20% od kwoty
wymierzonej grzywny.

2. W razie orzeczenia grzywny na podstawie art. 71 § 1 Kodeksu karnego
skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości
10% od kwoty wymierzonej mu grzywny, nie mniej jednak niż 50 zł.”;”;

- odrzucić

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 3 bezprzedmiotowa staje się
poprawka nr 4.

4) zmianie 2 nadać brzmienie:
„2) art. 3 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 3. 1. Skazany w pierwszej instancji na karę grzywny obowiązany jest uiścić
opłatę w wysokości 10%, nie mniej jednak niż 40 zł, a w razie orzeczenia
grzywny obok kary pozbawienia wolności - w wysokości 20% od kwoty
wymierzonej grzywny.

2. W razie orzeczenia grzywny na podstawie art. 71 § 1 Kodeksu karnego
skazany w pierwszej instancji obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości
10% od kwoty wymierzonej mu grzywny, nie mniej jednak niż 40 zł.”;”;



- odrzucić
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5) zmianie 3 nadać brzmienie:
„3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. W wypadku gdy sąd poprzestał na orzeczeniu kary dodatkowej, odstąpił od
wymierzenia kary lub zamiast kary zastosował na podstawie art. 10 § 4
Kodeksu karnego środek wychowawczy albo poprawczy, oskarżony
obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 25% minimalnego
wynagrodzenia.”;”;

- odrzucić

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 5 bezprzedmiotowa staje się
poprawka nr 6.

6) zmianie 3 nadać brzmienie:
„3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. W wypadku gdy sąd poprzestał na orzeczeniu kary dodatkowej, odstąpił od
wymierzenia kary lub zamiast kary zastosował na podstawie art. 10 § 4
Kodeksu karnego środek wychowawczy albo poprawczy, oskarżony
obowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 120 zł.”;”;

- odrzucić

7) zmianie 4 nadać brzmienie:
„4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 7.W razie warunkowego umorzenia postępowania oskarżony obowiązany jest
uiścić opłatę w wysokości od 50% do 100% minimalnego
wynagrodzenia.”;”;

- odrzucić

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 7 bezprzedmiotowa staje się
poprawka nr 8.

8) zmianie 4 nadać brzmienie:
„4) art. 7 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 7.W razie warunkowego umorzenia postępowania oskarżony obowiązany jest
uiścić opłatę w wysokości od 230 zł do 450 zł.”;”;

- odrzucić

9) zmianie 5 nadać brzmienie:
„5) art. 11 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 11. Jeżeli apelacja oskarżonego nie jest zwrócona przeciwko rozstrzygnięciu o
winie albo o karze zasadniczej, w razie jej nieuwzględnienia, sąd wymierza
za postępowanie odwoławcze opłatę w wysokości 25% minimalnego
wynagrodzenia.”;”;

- odrzucić



Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 9 bezprzedmiotowa staje się
poprawka nr 10.
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10) zmianie 5 nadać brzmienie:
„5) art. 11 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 11. Jeżeli apelacja oskarżonego nie jest zwrócona przeciwko rozstrzygnięciu o
winie albo o karze zasadniczej, w razie jej nieuwzględnienia, sąd wymierza
za postępowanie odwoławcze opłatę w wysokości 120 zł.”;”;

- odrzucić

11) zmianie 6 nadać brzmienie:
„6) art. 13 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 13. 1. W sprawach z oskarżenia publicznego, w których wyłącznym
oskarżycielem stał się oskarżyciel posiłkowy, oraz w sprawach z
oskarżenia prywatnego, w razie uniewinnienia oskarżonego sąd wymierza
oskarżycielowi posiłkowemu albo prywatnemu opłatę w wysokości od
10% zł do 20% minimalnego wynagrodzenia, jednakże jeżeli oskarżony
nie został uniewinniony od wszystkich zarzucanych czynów - sąd może,
biorąc pod uwagę ilość i rodzaj zarzutów, od których oskarżony został
uniewinniony, wymierzyć opłatę niższą albo odstąpić od jej wymierzenia.
Opłaty nie wymierza się, jeżeli uniewinnienie nastąpiło z przyczyn
wymienionych w art. 31 § 1 Kodeksu karnego.

2. W razie nieuwzględnienia środka odwoławczego wniesionego przez
oskarżyciela posiłkowego albo prywatnego sąd wymierza za postępowanie
odwoławcze opłatę w wysokości od 25% do 50% minimalnego
wynagrodzenia.”;”;

- odrzucić

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 11 bezprzedmiotowa staje się
poprawka nr 12.

12) zmianie 6 nadać brzmienie:
„6) art. 13 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 13. 1. W sprawach z oskarżenia publicznego, w których wyłącznym
oskarżycielem stał się oskarżyciel posiłkowy, oraz w sprawach z
oskarżenia prywatnego, w razie uniewinnienia oskarżonego sąd wymierza
oskarżycielowi posiłkowemu albo prywatnemu opłatę w wysokości od 70
zł do 200 zł, jednakże jeżeli oskarżony nie został uniewinniony od
wszystkich zarzucanych czynów - sąd może, biorąc pod uwagę ilość i
rodzaj zarzutów, od których oskarżony został uniewinniony, wymierzyć
opłatę niższą albo odstąpić od jej wymierzenia. Opłaty nie wymierza się,
jeżeli uniewinnienie nastąpiło z przyczyn wymienionych w art. 31 § 1
Kodeksu karnego.

2. W razie nieuwzględnienia środka odwoławczego wniesionego przez
oskarżyciela posiłkowego albo prywatnego sąd wymierza za postępowanie
odwoławcze opłatę w wysokości od 130 zł do 320 zł.”;”;

- odrzucić
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13) po zmianie 6 dodać nową zmianę 6a w brzmieniu:
„6a) dodaje się art. 14a w brzmieniu:

„Art. 14a. Użyty w ustawie termin „minimalne wynagrodzenie” oznacza kwotę
minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w grudniu roku
poprzedniego, ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.
1679).”;”;

- odrzucić

14) zmianie 7 nadać brzmienie:
„7) art. 15 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 15. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłatę w wysokości 10% minimalnego
wynagrodzenia od następujących wniosków i próśb:

1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo
kary ograniczenia wolności,

2) od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia
wolności albo kary aresztu,

3) od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie,

4) od wniosku o zwolnienie z odbywania kary ograniczenia wolności
albo kary dodatkowej,

5) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary
pozbawienia wolności,

6) od wniosku o zatarcie skazania,

7) od ponownej prośby o ułaskawienie.

2. Od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o
rozłożenie grzywny na raty uiszcza się opłatę w wysokości 2% od kwoty
grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł.

3. Od wniosku o wznowienie postępowania uiszcza się opłatę w wysokości
25% minimalnego wynagrodzenia.

4. Opłaty wymienione w ust. 1-3 uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub
prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do
kasy sądowej. W razie wznowienia postępowania opłata od wniosku w
tym przedmiocie podlega zwrotowi.

5. Organ wykonujący orzeczenie, instytucja państwowa lub społeczna,
pracodawca, dowódca jednostki wojskowej, uprawnieni do złożenia
wniosku lub prośby, nie mają obowiązku uiszczania opłat wymienionych
w ust. 1-3.”;”;

- odrzucić

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 14 bezprzedmiotowa staje się
poprawka nr 15.
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15) zmianie 7 nadać brzmienie:
„7) art. 15 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 15. 1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i
próśb:

1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo
kary ograniczenia wolności w wysokości 80 zł,

2) od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia
wolności albo kary aresztu w wysokości 70 zł,

3) od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie w wysokości
60 zł,

4) od wniosku o zwolnienie z odbywania kary ograniczenia wolności
albo kary dodatkowej w wysokości 60 zł,

5) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary
pozbawienia wolności w wysokości 60 zł,

6) od wniosku o zatarcie skazania w wysokości 60 zł,

7) od ponownej prośby o ułaskawienie w wysokości 60 zł,

8) od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o
rozłożenie grzywny na raty uiszcza się opłatę w wysokości 2% od
kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,

9) od wniosku o wznowienie postępowania uiszcza się opłatę w
wysokości 120 zł.

2. Opłaty wymienione w ust. 1 uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub
prośby. Do wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do
kasy sądowej. W razie wznowienia postępowania opłata od wniosku w
tym przedmiocie podlega zwrotowi.

3. Organ wykonujący orzeczenie, instytucja państwowa lub społeczna,
pracodawca, dowódca jednostki wojskowej, uprawnieni do złożenia
wniosku lub prośby, nie mają obowiązku uiszczania opłat wymienionych
w ust. 1.”;”;

- odrzucić

16) po zmianie 8 dodać nową zmianę 8a w brzmieniu:
„8a) art. 18 otrzymuje brzmienie:

„Art. 18. Na orzeczenie w przedmiocie opłat przysługuje zażalenie, jeżeli nie
wniesiono apelacji.”;”;

- przyjąć

17) zmianie 10 nadać brzmienie:
„10) art. 21 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 21. Przepisy ustawy stosuje się również w postępowaniu:

1) o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,
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2) o wykroczenie, przy czym opłata wymierzona w razie skazania na karę
aresztu albo karę ograniczenia wolności wynosi 5% minimalnego
wynagrodzenia,

3) dotyczącym żołnierzy, z wyłączeniem żołnierzy odbywających
zasadniczą służbę wojskową albo pełniących służbę wojskową w
charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, przy czym opłata w
razie skazania na karę aresztu wojskowego albo karę ograniczenia
wolności nie może być niższa niż 10% minimalnego
wynagrodzenia.”;”;

- odrzucić

Uwaga: w przypadku przyjęcia poprawki nr 17 bezprzedmiotowa staje się
poprawka nr 18.

18) zmianie 10 nadać brzmienie:
„10) art. 21 otrzymuje brzmienie:

 „Art. 21. Przepisy ustawy stosuje się również w postępowaniu:

1) o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe,

2) o wykroczenie, przy czym opłata wymierzona w razie skazania na karę
aresztu albo karę ograniczenia wolności wynosi 35 zł.,

3) dotyczącym żołnierzy, z wyłączeniem żołnierzy odbywających
zasadniczą służbę wojskową albo pełniących służbę wojskową w
charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, przy czym opłata w
razie skazania na karę aresztu wojskowego albo karę ograniczenia
wolności nie może być niższa niż 70 zł.”;”;

- odrzucić

Warszawa, dnia 14 października 2003 r.

Sprawozdawca Przewodnicząca Komisji

/-/Adam Markiewicz /-/Katarzyna Maria Piekarska/


