
 
Druk nr 3938

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IV kadencja 

 

 
 

SPRAWOZDANIE   
KOMISJI  NADZWYCZAJNEJ DO SPRAW ZMIAN W KODYFIKACJACH 

 
 

o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie  
ustawy – Kodeks postępowania karnego 
(druk nr 3633) 

 
 
         Marszałek Sejmu na 98 posiedzeniu  Sejmu w dniu 2 marca 2005 r. na podstawie art. 

90 ust. 1 w związku z art. 87 ust. 2 regulaminu Sejmu skierował 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 12 i 22 kwietnia 2005 r. 

 

wnosi: 

 

       W y s o k i   S e j m    uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

 

  

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2005 r. 
 
 
 
 

 

 
Sprawozdawca 

 
/-/ Katarzyna Maria Piekarska 

 
 
 

Przewodniczący Komisji  
 
 

 /-/ Cezary Grabarczyk 
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Projekt 

22 kwietnia 2005 r. 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia  2005 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)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 147 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Jeżeli względy techniczne nie stoją na przeszkodzie: 

1) przesłuchanie świadka lub biegłego utrwala się za pomocą urządzenia 
rejestrującego dźwięk, gdy: 

a) zachodzi niebezpieczeństwo, że przesłuchanie tej osoby nie będzie 
możliwe w dalszym postępowaniu, 

b) przesłuchanie następuje w trybie określonym w art. 396, 

2) przesłuchanie pokrzywdzonego, o którym mowa w art. 185a, oraz świadka, o 
którym mowa w art. 185b, utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego 
obraz i dźwięk.”; 

2) w art. 185a: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W sprawach o przestępstwa określone w rozdziałach XXV i XXVI Kodeksu 
karnego pokrzywdzonego, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, 
przesłuchuje się w charakterze świadka tylko raz, chyba że wyjdą na jaw 
istotne okoliczności, których wyjaśnienie wymaga ponownego przesłuchania, 
lub zażąda tego oskarżony, który nie miał obrońcy w czasie pierwszego 
przesłuchania pokrzywdzonego.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Protokół przesłuchania odczytuje się na rozprawie głównej; jeżeli został 
sporządzony zapis obrazu i dźwięku przesłuchania, należy go odtworzyć.”; 

                                                           
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, Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. 
Nr 74, poz. 676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061, 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 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 70.. 

 
 



 3

3) po art. 185a dodaje się art. 185b w brzmieniu: 

„Art. 185b. § 1. Świadka, który w chwili przesłuchania nie ukończył 15 lat, można 
przesłuchać w warunkach określonych w art. 185a w sprawach o 
przestępstwa popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej 
lub o przestępstwa określone w rozdziale XXV Kodeksu karnego, 
jeżeli zeznania tego świadka mogą mieć istotne znaczenie dla 
rozstrzygnięcia sprawy. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do świadka współdziałającego w 
popełnieniu czynu zabronionego, o który toczy się postępowanie 
karne.”. 

 

Art. 2. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 
 

 
 


