
Projekt z dnia 13 marca 2014 r. 

U S T A W A  

z dnia … 2014 r. 

o ochronie pokrzywdzonego i świadka
1) 2)

 

Art. 1.  1. Ustawa określa zasady, warunki, zakres i sposób udzielania oraz cofania 

środków ochrony lub pomocy pokrzywdzonemu i świadkowi w postępowaniu karnym 

i karno-skarbowym w celu uchronienia ich przed zastraszeniem i odwetem, zapewnienia ich 

prawidłowego uczestnictwa w postępowaniu oraz uniknięcia wtórnej wiktymizacji 

pokrzywdzonych. 

2. Przepisy ustawy nie wyłączają stosowania środków ochrony i pomocy na podstawie 

odrębnych przepisów. 

Art. 2. 1. Do środków ochrony lub pomocy należą: 

1) pomoc psychologiczna; 

2)  ochrona na czas czynności procesowej; 

3) ochrona osobista; 

4) pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu lub zatrudnienia. 

2. Osobie, której udzielono pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu może być, 

w uzasadnionych wypadkach, udzielona pomoc finansowa na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb życiowych lub na pokrycie kosztów uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej. 

3. Środki ochrony lub pomocy, o których mowa w ust 1 i 2 mogą być zastosowane 

wobec pokrzywdzonego lub świadka biorących udział w postępowaniu karnym lub karno-

-skarbowym,  jeżeli osoby te nie są pozbawione wolności. 

4. Środki ochrony lub pomocy, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być stosowane 

również do osoby najbliższej dla osób, o których mowa w ust. 3, w rozumieniu przepisów 

                                                 

1) 
Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia: 

 1) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej 

normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję 

ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz. Urz. UE L 315 z 2012 r., str. 57), 

2) dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

europejskiego nakazu ochrony (Dz. Urz. UE L 338 z 2011 r., str. 2).  
2) 

Niniejszą ustawą zmienia się ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, ustawę z dnia 

6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy i ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych.  
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ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.
3)

), 

jeżeli nie jest ona pozbawiona wolności. 

5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach środki ochrony, o których mowa w ust. 1 

pkt 2 i 3, mogą być zastosowane również wobec osoby, która nie została wezwana lub 

przesłuchana w charakterze świadka, jeżeli nie jest ona pozbawiona wolności. 

Art. 3.  1. Środki ochrony lub pomocy stosuje się na wniosek osoby, o której mowa 

w art. 2 ust. 3 –5 albo za jej zgodą i na wniosek sądu, organu prowadzącego postępowanie 

przygotowawcze lub z z urzędu.  

2. W  przedmiocie zastosowania środków ochrony lub pomocy zarządzenie wydaje 

komendant wojewódzki Policji, właściwy ze względu na miejsce pobytu osoby, wobec 

której ma być zastosowany środek ochrony lub pomocy. 

3. Wniosek o udzielenie środka ochrony lub pomocy składa się pisemnie lub ustnie do 

protokołu. Wniosek powinien wskazywać na okoliczności uzasadniające zastosowanie środka 

wobec każdej osoby, która ma być chroniona. 

4. Komendant wojewódzki wydaje zarządzenie, o którym mowa w ust. 1 w terminie nie 

dłuższym niż 14 dni, po przeprowadzeniu weryfikacji okoliczności uzasadniających ich 

zastosowanie. 

5. O treści zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, powiadamia się pisemnie osobę, 

której ono dotyczy oraz sąd, a w postępowaniu przygotowawczym organ prowadzący to 

postępowanie.  

6. Na zarządzenie w przedmiocie ochrony lub pomocy służy zażalenie osobie, której to 

zarządzenie dotyczy. Zażalenie składa się w terminie 7 dni od dnia powiadomienia o jego 

treści do Komendanta Głównego Policji za pośrednictwem komendanta wojewódzkiego, 

który wydał zarządzenie. 

                                                 

3)
 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 

i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, 

poz. 1071, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, 

poz. 2255, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, 

poz. 732, Nr 90, poz. 757, Nr 132, poz. 1109, Nr 163, poz. 1363, Nr 178, poz. 1479 i Nr 180, poz. 1493, 

z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 218, poz. 1592 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, 

poz. 850, Nr 124, poz. 859 i Nr 192, poz. 1378, z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, 

poz. 1056, Nr 173, poz. 1080 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 62, poz. 504, Nr 63, poz. 533, Nr 166, 

poz. 1317, Nr 168, poz. 1323, Nr 190, poz. 1474, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 7, 

poz. 46, Nr 40, poz. 227 i 229, Nr 98, poz. 625 i 626, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 152, poz. 1018 

i 1021, Nr 182, poz. 1228, Nr 225, poz. 1474 i Nr 240, poz. 1602, z 2011 r. Nr 17, poz. 78, Nr 24, poz. 130, 

Nr 39, poz. 202, Nr 48, poz. 245, Nr 72, poz. 381, Nr 94, poz. 549, Nr 117, poz. 678, Nr 129, poz. 734, 

Nr 133, poz. 767, Nr 160, poz. 964, Nr 191, poz. 1135, Nr 217, poz. 1280, Nr 233, poz. 1381 i Nr 240, 

poz. 1431 oraz z 2012 r. poz. 611. 
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7. Ponowny wniosek o zastosowanie środka ochrony lub pomocy może być złożony po 

pojawieniu się nowych okoliczności uzasadniających jego zastosowanie. 

Art. 4.  1. W komendach wojewódzkich Policji powołuje się koordynatorów do spraw 

zapewnienia bezpieczeństwa osób występujących w procesie karnym w charakterze 

pokrzywdzonego lub świadka. 

2. Do zadań koordynatora należy: 

1) zapewnienie pokrzywdzonym lub świadkom stałej informacji o przysługujących im 

prawach i obowiązkach, a także możliwych środkach ochrony lub pomocy; 

2) niezwłoczne informowanie organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub 

sądu albo właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o ujawnionych zagrożeniach 

pokrzywdzonych lub świadków. 

Art. 5. Pomoc psychologiczna może być udzielona, gdy przemawiają za tym 

okoliczności ujawnione w toku postępowania, zwłaszcza zaś charakter przestępstwa będącego 

jego przedmiotem. 

Art. 6. 1. Ochrona na czas czynności procesowej może być zastosowana w razie 

zagrożenia życia lub zdrowia osoby, której wniosek dotyczy, w związku z toczącym się lub 

mogącym toczyć się postępowaniem karnym lub karno-skarbowym. 

2. Ochrona na czas czynności procesowej polega na obecności policjantów w pobliżu 

osoby chronionej w trakcie czynności procesowej z jej udziałem, w drodze do miejsca 

przeprowadzenia tej czynności lub w drodze powrotnej. Sposób ochrony określa się 

szczegółowo w zarządzeniu o jej zastosowaniu.   

Art. 7.  1. Ochrona osobista może być zastosowana w razie zagrożenia życia lub 

zdrowia osoby, której wniosek dotyczy, w związku z toczącym się lub mogącym toczyć się 

postępowaniem karnym lub karno-skarbowym, w sprawach, w których rozpoznanie 

w pierwszej instancji należy do właściwości sądu okręgowego, a w szczególnie 

uzasadnionych wypadkach także w pozostałych sprawach. 

2. Ochrona polega na: 

1) stałej obecności policjantów w pobliżu osoby chronionej; 

2) czasowej obecności policjanta lub policjantów w pobliżu osoby chronionej; 

3) czasowej obserwacji osoby chronionej i otoczenia, w którym przebywa; 

4) wskazywaniu osobie chronionej bezpiecznego miejsca przebywania oraz czasu 

i sposobu przemieszczania się; 
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5) określaniu zakresu, warunków i sposobu kontaktowania się osoby chronionej z innymi 

osobami. 

3. Sposób ochrony osobistej określa się szczegółowo w zarządzeniu o jej zastosowaniu. 

Art. 8.  1. Pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu może być udzielona w razie 

zagrożenia życia lub zdrowia osoby, której wniosek dotyczy w związku z toczącym się lub 

mogącym toczyć się postępowaniem karnym lub karno-skarbowym, a zwłaszcza, gdy 

zachodzi konieczność długotrwałej ochrony lub stwierdzenia, że ochrona osobista nie jest 

wystarczająca do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniu życia lub zdrowia osoby 

chronionej, w sprawach, w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości 

sądu okręgowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach także w pozostałych sprawach. 

2. Pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu polega na podejmowaniu czynności 

o charakterze organizacyjnym lub finansowym, umożliwiających osobie chronionej pobyt 

w miejscu innym niż dotychczasowe, poprzez: 

1) udostępnienie tymczasowego lokalu mieszkalnego, zapewniającego podstawowe 

potrzeby bytowe; 

2) pomoc w wynajęciu mieszkania; 

3) pomoc w przeprowadzce lub zagospodarowaniu; 

4) pomoc w umieszczeniu dzieci w szkole, przedszkolu lub żłobku; 

5) podejmowanie czynności niezbędnych do: 

a) ochrony mieszkania i mienia pozostawionych w poprzednim miejscu pobytu, 

b) roztoczenia opieki nad pozostawioną osobą niedołężną lub chorą, którą osoba 

chroniona się opiekowała, 

c) załatwienia innych ważnych spraw życiowych związanych ze zmianą miejsca 

pobytu. 

3. W przypadku udzielenia pomocy, o której mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, osoba 

chroniona ma obowiązek pokrywania z tych środków kosztów użytkowania lokalu 

mieszkalnego i szkód przez nią wyrządzonych w tym lokalu. 

Art. 9. 1. Pomoc w zakresie zmiany miejsca zatrudnienia może być udzielona 

1) jeżeli zagrożenie życia lub zdrowia osoby chronionej w związku z toczącym się lub 

mogącym toczyć się postępowaniem karnym lub karno-skarbowym jest związane 

z dotychczasowym miejscem zatrudnienia; 
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2) w razie konieczności zapewnienia źródła utrzymania osobie chronionej, która zmieniła 

miejsce pobytu, 

w sprawach, w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu 

okręgowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach także w pozostałych sprawach. 

2. Pomoc w zakresie zmiany miejsca zatrudnienia osoby chronionej polega na: 

1) uzyskiwaniu i przekazywaniu informacji o możliwościach zatrudnienia; 

2) umożliwieniu uzyskania nowych kwalifikacji lub podniesienia poziomu wykształcenia. 

3. Przy udzielaniu pomocy, o której mowa w ust. 1, uwzględnia się, w miarę 

możliwości, kwalifikacje zawodowe i inne warunki osobiste osoby chronionej. 

Art. 10. 1. W razie zastosowania ochrony lub pomocy polegającej na zmianie miejsca 

pobytu, właściwy komendant Policji może zobowiązać operatora pocztowego w rozumieniu 

ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U., poz. 1529) lub jego placówkę 

pocztową do: 

1) przekazywania pod wskazany przez siebie adres przesyłek przeznaczonych dla 

osobychronionej ; 

2) doręczania przesyłek przeznaczonych dla osoby chronionejochroną za pośrednictwem 

osoby przez niego upoważnionej. 

2. Właściwy komendant Policji zapewnia niezwłoczne doręczanie przesyłek adresatowi 

w wypadkach, o których mowa w ust. 1. 

3. Przekazanie lub doręczenie przez placówkę pocztową przesyłki w sposób 

przewidziany w ust. 1 uważa się za doręczenie w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe. 

Art. 11. 1. W przypadku udzielenia pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu, 

właściwy komendant Policji zapewnia osobie chronionej odbieranie przesyłek, których osoba 

chroniona jest adresatem, przez policjanta posiadającego upoważnienie osoby chronionej lub 

właściwego komendanta Policji: 

1) pod adresem wskazanym na przesyłce lub w umowie o świadczenie usług pocztowych; 

2) w placówce operatora pocztowego; 

3) pod adresem wskazanym operatorowi pocztowemu przez właściwego komendanta 

Policji. 

2. Policjant odbierający przesyłkę okazuje upoważnienie, o którym mowa w ust. 1. 
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3. Przesyłki odebrane przez policjanta przekazuje się osobie chronionej za 

pokwitowaniem. 

4. Przed doręczeniem przesyłki osobie chronionej policjant sprawujący ochronę może, 

za zgodą osoby chronionej, dokonać kontroli zawartości przesyłki. 

5. Jeżeli osoba chroniona odmawia pokwitowania odbioru przesyłki, policjant 

sprawujący ochronę umieszcza adnotację o tym na dokumencie pokwitowania odbioru. 

6. W przypadku, gdy osoba chroniona odmówi odbioru przesyłki, policjant sprawujący 

ochronę zwraca przesyłkę operatorowi pocztowemu z pokwitowaniem odbioru zawierającym 

adnotację, o której mowa w ust. 5. 

7. W przypadku udzielenia pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu wysyłanie 

przesyłek przez osobę chronioną następuje, w razie potrzeby, za pośrednictwem policjanta 

upoważnionego przez właściwego komendanta Policji. 

Art. 12. 1. Pomoc finansowa może być przyznana osobie objętej ochroną w zakresie 

zmiany miejsca pobytu, która nie posiada źródeł utrzymania i nie może podjąć pracy 

z powodu: 

1) zagrożenia jej życia lub zdrowia związanego z podjęciem pracy, w związku z toczącym 

się lub mogącym toczyć się postępowaniem karnym lub karno-skarbowym; 

2) braku możliwości zatrudnienia. 

2. Osobie pełnoletniej można przyznać pomoc finansową w wysokości dochodów 

uzyskiwanych przez nią przed objęciem jej ochroną i nieprzekraczającej przeciętnego 

wynagrodzenia w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach 

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227, z późn. 

zm.
4)

). 

3. Osobie małoletniej można przyznać pomoc finansową do wysokości 50 % kwoty, 

o której mowa w ust. 2. 

4. Pomoc finansowa przyznana osobie chronionej może być wypłacana w gotówce za 

pokwitowaniem, przekazem, przelewem lub w inny sposób uzgodniony z osobą chronioną. 

                                                 

4)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 40, poz. 224, 

Nr 134, poz. 903, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 75, poz. 398, Nr 149, poz. 887, 

Nr 168, poz. 1001, Nr 187, poz. 1112 i Nr 205, poz. 1203, z 2012 r. poz. 118, 251, 637, 664 i 1548 oraz 

z 2013 r. , poz. 240. 
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Art. 13. 1. Osobie objętej ochroną w zakresie zmiany miejsca pobytu, w sytuacji braku 

możliwości zapewnienia jej świadczeń opieki zdrowotnej w ramach powszechnego 

ubezpieczenia zdrowotnego ze względu na warunki wykonywania ochrony lub brak 

ubezpieczenia zdrowotnego, może być przyznana pomoc finansowa na pokrycie kosztów 

uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej określonych w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 

z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.
5)

). 

2. W razie przyznania osobie chronionej pomocy, o której mowa w ust. 1 właściwy 

komendant Policji może wskazywać lekarzy i placówki medyczne, od których osoba 

chroniona powinna uzyskiwać świadczenia opieki zdrowotnej. 

3. Osoba chroniona jest obowiązana do stosować się do warunków korzystania 

z pomocy, o których mowa w ust. 2. 

Art. 14. 1. Środki ochrony i pomocy są stosowane przez komendanta wojewódzkiego 

Policji właściwego ze względu na miejsce pobytu osoby, o której mowa w art. 2 ust. 3-5, a w 

razie potrzeby - przez Komendanta Głównego Policji.  

2. Właściwy komendant Policji stosuje środki ochrony lub pomocy odpowiednio do 

stopnia zagrożenia osób chronionych oraz przedstawia tym osobom zasady i zalecenia 

w zakresie ochrony.  

3. KWłaściwy komendant Policji odpowiednio do okoliczności, może zmieniać środek 

ochrony lub pomocy, w tym wysokość pomocy finansowej. Przepisy art. 3 i 18 stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 15. Organem właściwym do wykonywania zarządzeń w przedmiocie środków 

ochrony lub pomocy jest jednostka organizacyjna Policji wskazana przez właściwego 

komendanta Policji.Art. 15. 1.  

                                                 

5)
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 216, poz. 1367, 

Nr 225, poz. 1486, Nr 227, poz. 1505, Nr 234, poz. 1570 i Nr 237, poz. 1654, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, 

Nr 22, poz. 120, Nr 26, poz. 157, Nr 38, poz. 299, Nr 92, poz. 753, Nr 97, poz. 800, Nr 98, poz. 817, 

Nr 111, poz. 918, Nr 118, poz. 989, Nr 157, poz. 1241, Nr 161, poz. 1278 i Nr 178, poz. 1374, z 2010 r. 

Nr 50, poz. 301, Nr 107, poz. 679, Nr 125, poz. 842, Nr 127, poz. 857, Nr 165, poz. 1116, Nr 182, 

poz. 1228, Nr 205, poz. 1363, Nr 225, poz. 1465, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. 

Nr 45, poz. 235, Nr 73, poz. 390, Nr 81, poz. 440, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 113, poz. 657, 

Nr 122, poz. 696, Nr 138, poz. 808, Nr 149, poz. 887, Nr 171, poz. 1016, Nr 205, poz. 1203 i Nr 232, 

poz. 1378, z 2012 r. poz. 123, 1016, 1342 i 1548 oraz z 2013 r., poz. 154. 
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2.  

Art. 16.  Pełnoletnia osoba chroniona zobowiązana jest do złożenia właściwemu 

komendantowi Policji pisemnego zobowiązania do: 

1) przestrzegania zasad i zaleceń w zakresie udzielonej ochrony, a także 

2) wykonywania obowiązków ciążących z mocy ustawy oraz wynikających 

z prawomocnych orzeczeń i decyzji – w razie korzystania ze środków ochrony lub 

pomocy polegających na zmianie miejsca pobytu . 

Art. 17. 1. Osoba chroniona zobowiązana jest do przekazywania organowi 

wykonującemu zarządzenieo zastosowaniu środka ochrony lub pomocy informacji 

niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej realizacji tego środka, w tym dotyczących 

kontaktów rodzinnych i towarzyskich, stanu majątkowego oraz stanu zdrowia. 

2. Przed wykonaniem środka ochrony lub pomocy osoba chroniona może być poddana 

za jej zgodą badaniu psychofizjologicznemu i psychologicznemu. 

Art. 18.  Środków ochrony lub pomocy udziela się na czas oznaczony wskazany 

w zarządzeniu, o którym mowa w art. 3 ust. 1. 

Art. 19. Jeżeli okoliczności uzasadniające zastosowania środka ochrony lub pomocy nie 

ustały, właściwy komendant Policji, na wniosek osoby chronionej albo za jej zgodą i na 

wniosek sądu, organu prowadzącego postępowanie przygotowawcze lub z urzędu, może 

wydać zarządzenie o udzieleniu ochrony lub pomocy na dalszy czas oznaczony. Przepisy 

art. 3 ust. 2-7 stosuje się odpowiednio. 

Art. 20. 1. Właściwy komendant Policji cofa środek ochrony lub pomocy: 

1) w razie ustania przesłanek, które uzasadniały ich udzielenie; 

2) jeżeli świadek złożył fałszywe zeznania w toku postępowania, w związku z którym 

udzielono mu środków ochrony lub pomocy albo bezpodstawnie uchyla się od złożenia  

zeznań; 

3) jeżeli świadek umyślnie wprowadził w błąd organy postępowania, w związku z którym 

udzielono mu środków ochrony lub pomocy; 

4) na wniosek osoby chronionej o zakończenie ochrony lub pomocy. 

2. W razie cofnięcia środka ochrony lub pomocy osobie chronionej ustaje również 

środek ochrony lub pomocy udzielony osobie dla niej najbliższej, chyba że powodem 

cofnięcia środka ochrony lub pomocy była śmierć osoby chronionej. 
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3. W przypadku cofnięcia środka ochrony lub pomocy z przyczyn, o których mowa 

w ust. 1 pkt 2 lub 3, osoba chroniona jest zobowiązana do zwrotu właściwemu organowi 

równowartości świadczeń otrzymanych w ramach pomocy. Właściwy komendant Policji 

wydaje zarządzenie, w którym określa kwotę wydatków podlegających zwrotowi.  

4. Przepisy art. 3 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

Art. 21. 1. Właściwy komendant Policji może cofnąć środek ochrony lub pomocy, jeżeli 

osoba chroniona: 

1) zataja istotne informacje mające znaczenie dla ochrony; 

2) nie przestrzega zasad i zaleceń w zakresie udzielonej ochrony; 

3) korzysta z pomocy niezgodnie z jej przeznaczeniem. 

2. Przepisy art. 3 ust. 6 stosuje się odpowiednio. 

Art. 22. Niedopuszczalna jest czynność dowodowa zmierzająca do ujawnienia 

okoliczności dotyczących udzielenia osobom, o którym mowa w art. 2 ust. 3-5 środków 

ochrony lub pomocy, o których mowa w art. 2 ust. 1 i 2. 

Art. 23. Okoliczności dotyczące udzielonych środków ochrony lub pomocy, o których 

mowa w art. 2 ust. 1 i 2, podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji 

niejawnych. 

Art. 24. 1. Funkcjonariusze Policji, w ramach wykonywanej ochrony, mogą 

wprowadzać, także w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych, współdziałając 

z właściwymi organami państwa, dane, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt  4 , do systemów 

informatycznych oraz kartotek, skorowidzów, ksiąg, wykazów i innych zbiorów 

ewidencyjnych organów państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, innych 

państwowych lub komunalnych jednostek organizacyjnych oraz podmiotów niepaństwowych, 

realizujących zadania publiczne. 

2. Podmioty wymienione w ust. 1 są obowiązane udzielać pomocy funkcjonariuszom 

Policji oraz współdziałającym z nimi funkcjonariuszom innych organów państwa przy 

wykonywaniu tych zadań. 

Art. 25. Materiały dotyczące okoliczności ochrony lub pomocy wyłącza się z akt 

postępowania. 

Art. 26. Warunki i zasady udzielania ochrony lub pomocy, o których mowa w art. 2 , za 

granicą może określić umowa międzynarodowa. 



– 10 – 

Art. 27. W zakresie nieuregulowanym stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z późn. zm.
6)

) oraz przepisy 

ustawy z dnia z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013, poz. 186 z 

późn. zm.
7
). 

Art. 28. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 52 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 52. § 1. W razie śmierci pokrzywdzonego prawa, które by mu przysługiwały, 

mogą wykonywać osoby najbliższe lub osoby pozostające na jego utrzymaniu, 

a w wypadku ich braku lub nieujawnienia – prokurator, działając z urzędu. 

§ 2. W wypadku gdy organ prowadzący postępowanie dysponuje informacjami 

o osobach najbliższych dla pokrzywdzonego lub osobach pozostających na jego 

utrzymaniu, powinien pouczyć o przysługujących uprawnieniach co najmniej jedną 

z nich.”; 

2) po art. 60 dodaje się art. 60a w brzmieniu: 

„Art. 60a. Oskarżycielowi prywatnemu, który nie włada w wystarczającym stopniu 

językiem polskim, orzeczenie podlegające zaskarżeniu lub kończące postępowanie 

doręcza się wraz z tłumaczeniem; za zgodą oskarżyciela prywatnego można poprzestać 

na ogłoszeniu przetłumaczonego orzeczenia kończącego postępowanie, jeżeli nie 

podlega ono zaskarżeniu.”; 

                                                 

6)
 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 oraz z 2012 r., poz. 1091, 1101, 1327 i 1529.  

 

 
7
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 

1036, 1149 i 1304. 
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3) w art. 61 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. W razie śmierci oskarżyciela prywatnego postępowanie zawiesza się, a osoby 

najbliższe lub osoby pozostające na utrzymaniu zmarłego mogą wstąpić w jego prawa.”; 

4) w art. 148 wprowadza się następujące zmiany: 

a) po § 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. W protokole nie zamieszcza się danych dotyczących miejsca 

zamieszkania i miejsca pracy osób biorących udział w czynności. Dane te 

zamieszcza się w załączniku do wyłącznej wiadomości organu prowadzącego 

postępowanie.”, 

b) dodaje się § 5 w brzmieniu: 

„§ 5. Sąd lub prokurator może ujawnić dane, o których mowa w § 2a, jeżeli 

mają one znaczenie dla rozstrzygnięcia w sprawie.”; 

5) w art. 191 § 1 wprowadza się następujące zmiany: 

a)  § 1 otrzymuje brzmienie 

„§ 1. Przesłuchanie rozpoczyna się od zapytania świadka o imię, nazwisko, 

wiek, zajęcie, karalność za fałszywe zeznanie lub oskarżenie oraz stosunek do 

stron. 

b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu; 

„§ 1a Sąd ustala miejsce zamieszkania świadka na podstawie dokumentu 

tożsamości lub pisemnego oświadczenia świadka.”; 

6) w art. 253 wprowadza się następujące zmiany: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Sąd lub prokurator niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonego, jego 

przedstawiciela ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony 

pozostaje, o uchyleniu, nieprzedłużeniu lub zmianie tymczasowego aresztowania 

na inny środek zapobiegawczy, jak również o ucieczce oskarżonego z aresztu 

tymczasowego, chyba że pokrzywdzony oświadczy, iż z takiego uprawnienia 

rezygnuje.”, 

b) dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. W uzasadnionych wypadkach zawiadomienie, o którym mowa w § 3, 

przekazuje się również świadkowi.”; 
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7) po art. 299 dodaje się art. 299a w brzmieniu: 

„Art. 299a. Podczas czynności z udziałem pokrzywdzonego w postępowaniu 

przygotowawczym może być obecna osoba przez niego wskazana, jeżeli nie 

uniemożliwia to przeprowadzenia czynności albo nie utrudnia jej w istotny sposób.”; 

8) w art. 300 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się pokrzywdzonego o posiadaniu 

statusu strony procesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz o wynikających 

z tego uprawnieniach, w szczególności do: składania wniosków o dokonanie czynności 

śledztwa lub dochodzenia i warunkach uczestniczenia w tych czynnościach, określonych 

w art. 51 i 52 i 315 – 318, korzystania z pomocy pełnomocnika, w tym do złożenia 

wniosku o wyznaczenie pełnomocnika z urzędu w okolicznościach wskazanych w art. 

78, do końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania, jak również 

o uprawnieniach określonych w art. 23a § 1, art. 87a, art. 204 i art. 306 oraz o  

obowiązkach i konsekwencjach wskazanych w art. 138 i art. 139. Pouczenie obejmuje 

również informację o możliwościach naprawienia szkody przez oskarżonego lub 

uzyskania kompensaty państwowej, dostępie do pomocy prawnej, dostępnych środkach 

ochrony i pomocy, organizacjach wsparcia pokrzywdzonych oraz możliwości zwrotu 

kosztów poniesionych w związku z udziałem w postępowaniu. Pouczenie należy 

wręczyć pokrzywdzonemu na piśmie; pokrzywdzony otrzymanie pouczenia potwierdza 

podpisem. 

§ 2a. Przed pierwszym przesłuchaniem poucza się świadka o jego uprawnieniach 

i obowiązkach określonych w art. 177-192a oraz dostępnych środkach ochrony 

i pomocy. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzory 

pisemnych pouczeń, o których mowa w § 1-2a, mając na względzie takie 

poinformowanie o treści obowiązujących przepisów, które umożliwi ich zrozumienie 

także osobie niekorzystającej z pomocy obrońcy lub pełnomocnika.”; 

9)  art. 304a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 304a. Sporządza się wspólny protokół z przyjęcia ustnego zawiadomienia 

o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka osoby zawiadamiającej; 

w protokole tym można również zamieścić wniosek o ściganie.”; 
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10) w art. 325e § 1otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Postanowienia o wszczęciu dochodzenia, odmowie wszczęcia dochodzenia, 

umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw, umorzeniu 

dochodzenia oraz o jego zawieszeniu wydaje prowadzący postępowanie. Mogą one 

zostać zamieszczone w protokole, o którym mowa w art. 304a, i nie wymagają 

uzasadnienia. Na wniosek strony organ prowadzący dochodzenie podaje ustnie 

najważniejsze powody postanowienia.”; 

11) w art. 350 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 3. O terminie i miejscu rozprawy głównej zawiadamia się pokrzywdzonego.”; 

12) w art. 390 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W wyjątkowych wypadkach, gdy należy się obawiać, że obecność 

oskarżonego mogłaby oddziaływać krępująco na wyjaśnienia współoskarżonego albo na 

zeznania świadka lub biegłego, przewodniczący może zarządzić, aby na czas 

przesłuchania danej osoby oskarżony opuścił salę sądową lub przeprowadzić 

przesłuchanie w trybie określonym w art. 177 § 1a. Przepis art. 375 § 2 stosuje się 

odpowiednio.”. 

13) po rozdziale 66i dodaje się rozdziały 66j i 66k w brzmieniu: 

„Rozdział 66j 

Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego 

nakazu ochrony 

Art. 611w § 1. W razie orzeczenia lub wykonywania przez polski sąd lub 

prokuratora środka zapobiegawczego, środka karnego lub obowiązku związanego 

z poddaniem sprawcy próbie w postaci obowiązku powstrzymania się od przebywania 

w określonych środowiskach lub miejscach lub powstrzymania się od kontaktów 

z określonymi osobami lub zbliżania się do określonych osób oraz gdy jest to niezbędne 

dla ochrony praw pokrzywdzonego i na jego wniosek, sąd lub prokurator może wystąpić 

o wykonanie tego orzeczenia do właściwego sądu lub innego organu państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale „państwem 

wykonania orzeczenia”, w którym pokrzywdzony przebywa lub oświadczy, że zamierza 

tam przebywać, wydając europejski nakaz ochrony, zwany w niniejszym rozdziale 

„nakazem”. 
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§ 2.  Sąd lub prokurator kieruje nakaz każdorazowo wyłącznie do jednego państwa 

wykonania orzeczenia. Ponowne wystąpienie do innego państwa wykonania orzeczenia 

może nastąpić jedynie w razie niewykonania albo częściowego wykonania orzeczenia. 

§ 3. Nakaz zawiera informacje umożliwiające jego prawidłowe wykonanie 

dotyczące: orzeczenia, osoby pokrzywdzonego, osoby oskarżonego i orzeczonego 

środka lub obowiązku. Dołącza się go do poświadczonego za zgodność z oryginałem 

odpisu orzeczenia, o którym mowa w § 1. 

§ 4. Nakaz powinien zostać przetłumaczony na język urzędowy państwa 

wykonania orzeczenia albo na inny język wskazany przez to państwo. 

§ 5. Przekazanie odpisu orzeczenia oraz nakazu może nastąpić również 

z wykorzystaniem urządzeń służących do automatycznego przesyłania danych, w sposób 

umożliwiający stwierdzenie autentyczności tych dokumentów. Na żądanie właściwego 

sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia sąd lub prokurator przekazuje 

odpis orzeczenia oraz oryginał nakazu. 

§ 6. W razie trudności w ustaleniu właściwego sądu lub innego organu państwa 

wykonania orzeczenia sąd lub prokurator może również zwracać się do właściwych 

jednostek organizacyjnych Europejskiej Sieci Sądowej lub Eurojust. 

§ 7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór nakazu, 

mając na uwadze konieczność udostępnienia państwu wykonania orzeczenia wszelkich 

niezbędnych informacji umożliwiających podjęcie prawidłowej decyzji w przedmiocie 

wykonania nakazu. 

Art. 611wa. Do chwili otrzymania informacji o wykonaniu nakazu przez właściwy 

sąd lub inny organ państwa wykonania orzeczenia, a także w razie otrzymania 

informacji o niemożności lub odmowie jego wykonania, o zaprzestaniu jego 

wykonywania, jak również w wypadku cofnięcia nakazu, środek lub obowiązek, 

o którym mowa w art. 611w § 1, jest wykonywany w dalszym ciągu przez właściwy 

organ. 

Art. 611wb § 1. W razie zmiany lub uchylenia środka zapobiegawczego albo 

zmiany obowiązków nałożonych na oskarżonego sąd lub prokurator niezwłocznie 

zawiadamia o tym właściwy sąd lub inny organ państwa wykonania orzeczenia. 

§ 2. Zawiadomienie, o którym mowa w § 1, może być przekazane również przy 

użyciu urządzeń służących do automatycznego przesyłania danych, w sposób 

umożliwiający stwierdzenie autentyczności przekazanych dokumentów. 
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Art. 611wc. Na postanowienie sądu lub prokuratora w sprawie wystąpienia do 

właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania orzeczenia zażalenie nie 

przysługuje. 

Rozdział 66k 

Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego 

nakazu ochrony 

Art. 611wd §1. W razie wystąpienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej, 

zwanego w niniejszym rozdziale „państwem wydania orzeczenia”, o wykonanie 

europejskiego nakazu ochrony, zwanego w niniejszym rozdziale „nakazem”, wydanego 

na podstawie orzeczenia nakładającego na osobę, przeciwko której w tym państwie 

prowadzone jest postępowanie karne, obowiązek powstrzymania się od przebywania 

w określonych środowiskach lub miejscach lub powstrzymania się od kontaktów 

z określonymi osobami lub zbliżania się do określonych osób, nakaz ten podlega 

wykonaniu przez prokuratora prokuratury rejonowej, na której obszarze działania 

przebywa pokrzywdzony. 

§ 2. Nakaz powinien zawierać informacje umożliwiające jego prawidłowe 

wykonanie. Nakaz powinien być dołączony do orzeczenia, o którym mowa w § 1, lub 

jego odpisu poświadczonego za zgodność z oryginałem. 

§ 3. Jeżeli prokurator, do którego został skierowany nakaz, nie jest właściwy do 

nadania mu biegu, przekazuje go właściwemu prokuratorowi i zawiadamia o tym 

właściwy sąd lub inny organ państwa wydania orzeczenia. Wniosek o wydanie nakazu 

skierowany przez pokrzywdzonego przekazuje się właściwemu sądowi lub innemu 

organowi państwa wydania orzeczenia. 

§ 5. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, przy wykonywaniu 

nakazu stosuje się przepisy prawa polskiego. 

Art. 611we § 1. Jeżeli państwo wydania orzeczenia nie przekazało wszystkich 

informacji potrzebnych do podjęcia decyzji w przedmiocie wykonania nakazu, 

prokurator wzywa właściwy sąd lub inny organ państwa wydania orzeczenia do ich 

uzupełnienia we wskazanym terminie. W razie niedotrzymania terminu postanowienie 

w przedmiocie wykonania nakazu wydaje się w oparciu o posiadane informacje. 

§ 2. Jeżeli rodzaj albo sposób wykonania obowiązków są nieznane ustawie, 

prokurator określa obowiązek według prawa polskiego, z uwzględnieniem różnic na 
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korzyść osoby, przeciwko której w państwie wydania orzeczenia prowadzone jest 

postępowanie karne. 

Art. 611wf § 1.  Na postanowienie prokuratora w przedmiocie wykonania nakazu 

przysługuje zażalenie do sądu rejonowego, w okręgu którego przebywa pokrzywdzony. 

Sąd rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu, w którym ma prawo wziąć udział prokurator, 

osoba, przeciwko której w państwie wydania orzeczenia prowadzone jest postępowanie 

karne, jeżeli przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i jej obrońca, jeżeli się 

na nie stawi oraz pokrzywdzony. Jeżeli osoba, przeciwko której w państwie wydania 

orzeczenia prowadzone jest postępowanie karne, nie przebywa na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej i nie posiada obrońcy, prezes sądu właściwego do 

rozpoznania zażalenia może jej wyznaczyć obrońcę z urzędu. 

§ 2. Do wykonania nakazu prokurator przystępuje niezwłocznie. 

Art. 611wg § 1. Odmawia się wykonania nakazu, jeżeli osoba, przeciwko której 

w państwie wydania orzeczenia prowadzone jest postępowanie karne, nie przebywa na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że istnieją podstawy do uznania, że 

zamierza na nim przebywać. 

§ 2. Można odmówić wykonania nakazu, jeżeli: 

1) czyn, w związku z którym nałożono obowiązek, nie stanowi przestępstwa według 

prawa polskiego, 

2) pomimo wezwania przez prokuratora do uzupełnienia informacji we wskazanym 

terminie do orzeczenia, o którym mowa w art. 611 wd §1 nie dołączono nakazu, 

albo jest on niekompletny lub w sposób oczywisty niezgodny z treścią orzeczenia, 

3) orzeczenie dotyczy tego samego czynu tej samej osoby, co do której postępowanie 

karne zostało prawomocnie zakończone w państwie członkowskim Unii 

Europejskiej, a osoba ta odbywa karę lub ją odbyła albo kara nie może być 

wykonana według prawa państwa, w którym zapadł wyrok skazujący, 

4) według prawa polskiego nastąpiło przedawnienie wykonania kary, a przestępstwo, 

którego to dotyczy, podlegało jurysdykcji sądów polskich, 

5) orzeczenie dotyczy przestępstwa, które według prawa polskiego zostało popełnione 

w całości albo w części na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na 

polskim statku wodnym lub powietrznym, 
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6) osoba, przeciwko której w państwie wydania orzeczenia prowadzone jest 

postępowanie karne, z powodu wieku nie ponosi według prawa polskiego 

odpowiedzialności karnej za czyn będący podstawą wydania orzeczenia, 

7) osoba, przeciwko której w państwie wydania orzeczenia prowadzone jest 

postępowanie karne, korzysta z immunitetu, zgodnie z którym niemożliwy jest 

nadzór nad przestrzeganiem nałożonych obowiązków, 

8) orzeczenie dotyczy wyłącznie obowiązków innych niż określone w art. 611wd § 1, 

9) przestępstwo, którego dotyczy orzeczenie, w wypadku jurysdykcji polskich sądów 

karnych podlegałoby darowaniu na mocy amnestii. 

Art. 611 wh. § 1. W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego organu 

państwa wydania orzeczenia informacji o tym, iż nakaz nie podlega dalszemu 

wykonaniu, prokurator niezwłocznie wydaje postanowienie o zaprzestaniu 

wykonywania nakazu. 

§ 2. Jeżeli dalsze wykonywanie nakazu nie jest możliwe z przyczyn faktycznych 

lub prawnych, prokurator niezwłocznie wydaje postanowienie o zaprzestaniu 

wykonywania orzeczenia i zawiadamia właściwy sąd lub inny organ państwa wydania 

orzeczenia, osobę, przeciwko której w państwie wydania orzeczenia prowadzone jest 

postępowanie karne, oraz pokrzywdzonego, jeżeli przebywają na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 3. W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego organu państwa wydania 

orzeczenia informacji o zmianie obowiązku nałożonego na osobę, przeciwko której 

w państwie wydania orzeczenia prowadzone jest postępowanie karne, prokurator 

rozpoznaje sprawę wykonania zmienionego nakazu na zasadach określonych 

w niniejszym rozdziale. Przepisu art. 611wg nie stosuje się, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i § 2 

pkt 1 i 7. 

Art. 611 wi § 1. O treści postanowienia w przedmiocie wykonania nakazu, 

o wniesieniu środka odwoławczego od tego postanowienia, o istotnych orzeczeniach 

zapadłych w trakcie postępowania, jak również w razie zmiany miejsca pobytu przez 

osobę, przeciwko której w państwie wydania orzeczenia prowadzone jest postępowanie 

karne lub przez pokrzywdzonego, zawiadamia się niezwłocznie właściwy sąd lub inny 

organ państwa wydania orzeczenia. 

§ 2. Prokurator zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd lub inny organ państwa 

wydania orzeczenia o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego wykonanie, 
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w szczególności o naruszeniu nałożonego obowiązku. Zawiadomienie następuje 

w formie zaświadczenia zawierającego informacje dotyczące osoby, przeciwko której 

w państwie wydania orzeczenia prowadzone jest postępowanie karne, oraz naruszonego 

obowiązku. 

§ 3. W wypadku naruszenia nałożonego obowiązku prokurator dokonuje czynności 

procesowych koniecznych dla uzyskania dowodów naruszenia oraz może podjąć inne 

przewidziane w ustawie środki w celu zapobieżenia takiemu naruszeniu w przyszłości, a 

w szczególności zapobieżenia popełnieniu przestępstwa. 

§ 4. W razie ustania przyczyn, na skutek których obowiązek został zastosowany, 

lub powstania przyczyn uzasadniających jego uchylenie lub zmianę prokurator może 

wystąpić do właściwego sądu lub innego organu państwa wydania orzeczenia 

o uchylenie lub zmianę nakazu. 

§ 5. Zawiadomienia, o których mowa w § 1 i 2 oraz wystąpienie, o którym mowa 

w § 4, mogą być przekazane również przy użyciu urządzeń służących do 

automatycznego przesyłania danych, w sposób umożliwiający stwierdzenie 

autentyczności przekazanych dokumentów. 

§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór 

zaświadczenia, o którym mowa w § 2, mając na uwadze konieczność udostępnienia 

państwu wydania orzeczenia wszelkich niezbędnych informacji umożliwiających 

podjęcie prawidłowej decyzji. 

Art. 611 wj. Koszty związane z wykonaniem nakazu ponosi Skarb Państwa.”; 

14) w art. 613 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Z wyjątkiem wypadków określonych w art. 592a-592f i w art. 595 oraz 

w rozdziałach 62a, 62b, 65a-65d, 66a-66d, 66f-66i, 66j-66k z mającymi siedzibę za 

granicą organami obcego państwa oraz z osobami wymienionymi w art. 578 oraz 

w art. 579 sądy i prokuratorzy każdorazowo porozumiewają się, w tym przy doręczaniu 

pism procesowych, za pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości, a ten w razie potrzeby 

za pośrednictwem ministra właściwego do spraw zagranicznych.”. 
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Art. 29. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 

Nr 90, poz. 557, z późn. zm.
8)

) w art. 168a dodaje się § 6 w brzmieniu: 

„§ 6. W uzasadnionych wypadkach zawiadomienie, o którym mowa w § 1, 

przekazuje się również świadkowi.”. 

Art. 30. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 

z  2010 r. Nr 182, poz. 1228) w art. 5 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) zagrozi lub może zagrozić życiu lub zdrowiu świadków koronnych lub osób dla 

nich najbliższych, osób wobec których, zastosowano środki ochrony lub pomocy 

wskazane w art. 2 ust. 1 ustawy  z dnia …o ochronie pokrzywdzonego lub świadka 

w postępowaniu karnym (Dz. U. …) albo świadków, o których mowa 

w art. 184 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego, lub 

osób dla nich najbliższych.” 

Art. 31. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, za 

wyjątkiem art. 28  pkt 13 i 14, które wchodzą w życie z dniem 11 stycznia 2015 r. 

 

  

                                                 

8) 
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, 

poz. 931, z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, 

z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, 

poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, 

poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, 

z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, 

poz. 119, Nr 62, poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, 

poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, 

poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, Nr 185, poz. 1092, Nr 217, 

poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 908 oraz z 2013 r. poz. 628. 
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Projekt z dnia 13 marca 2014 r.  

UZASADNIENIE  

projektu ustawy o ochronie pokrzywdzonego i świadka  

 

1. CEL USTAWY 

Generalnym celem projektowanej ustawy jest stworzenie kompleksowej regulacji 

poświęconej ochronie pokrzywdzonych i świadków biorących udział w postępowaniu karnym 

i karno – skarbowym, w celu uchronienia ich przed zastraszeniem i odwetem, zapewnienia 

ich prawidłowego uczestnictwa w postępowaniu oraz uniknięcia wtórnej wiktymizacji 

pokrzywdzonych. Projekt stanowi również implementację dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy 

minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję 

ramową Rady 2001/220/WSiSW, a także dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony.   

Osiągnięcie celu, o którym mowa powyżej, jest szczególnie istotne z uwagi na 

dominującą rolę, jaką świadkowie pełnią w zdobywaniu materiału dowodowego przez organy 

prowadzące postępowanie karne. Mimo postępu w wielu dziedzinach nauk oraz osiągnięć 

kryminalistyki, w postępowaniu tym nadal znaczącą rolę odgrywają zeznania świadków i 

pokrzywdzonych. Osobowe źródła dowodowe zapewniają blisko 90 % informacji 

stanowiących podstawę wydawanych decyzji procesowych. ) Dowody osobowe są łatwiejsze 

do pozyskania zwłaszcza w przypadku poważnej przestępczości zorganizowanej, popełnianej 

przez profesjonalnych sprawców. Ponadto pozwalają one zazwyczaj na pełną rekonstrukcję 

wydarzeń w przeciwieństwie do ekspertyz, wyników badań medycznych i 

kryminalistycznych, które jedynie potwierdzają lub wykluczają pewne fakty. M. in. z tego 

względu świadkowie są poddawani działaniom ze strony sprawców, których celem jest 

wyeliminowanie potencjalnie obciążających dowodów, obowiązujące zaś metody ochrony 

świadków i pokrzywdzonych nie spełniają w wystarczającym stopniu swej funkcji.  

Dodatkowo w praktyce świadkowie często traktowani są przez organy wymiaru 

sprawiedliwości przedmiotowo, jako źródło dowodowe zobowiązane do stawiennictwa na 
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każde wezwanie i posłuszne udzielanie odpowiedzi na pytania w sprawach, w których często 

nie znają przedmiotu postępowania. Ich pozycja procesowa jest gorsza w porównaniu do 

pozycji stron postępowania. Świadkowie są, co prawda, uprawnieni do korzystania z pomocy 

profesjonalnego pełnomocnika, jednakże w ograniczonym stopniu niż strony postępowania 

(art. 87 § 2 k.p.k.), mimo tego, że są oni obiektem intensywnego, czy wręcz agresywnego 

przesłuchania ze strony oskarżycieli, oskarżonych i ich obrońców.  

W praktyce procesowej pokrzywdzony najczęściej uzyskuje również status procesowy 

świadka. Reguła ta doznaje jednak wyjątków w sytuacjach, kiedy pokrzywdzony nie posiada 

żadnej wiedzy na temat popełnionego przestępstwa, a zatem jego przesłuchanie w charakterze 

świadka jest bezprzedmiotowe. Niezależnie jednak od posiadanego statusu, pokrzywdzony 

może znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia, pochodzącego od osób 

podejrzanych o popełnienie przestępstwa. Co więcej, sam fakt naruszenia chronionych 

prawnie dóbr pokrzywdzonego zawsze łączy się z pewną dolegliwością i dyskomfortem, 

niesprzyjającym prawidłowemu wypełnianiu obowiązków wynikających z uczestnictwa w 

postępowaniu karnym. Ustawa umożliwi ochronę takich osób w wypadku zagrożenia ich 

życia lub zdrowia oraz udzielenie im pomocy w celu zniwelowania dolegliwości, o których 

mowa.  

Jak zauważono wyżej, potrzeba stosowania środków ochrony i pomocy niekoniecznie 

łączy się ze statusem danej osoby w postępowaniu karnym lub karno – skarbowym. Z tego 

względu regulacja ustawowa zostanie rozciągnięta także na osoby najbliższe dla 

pokrzywdzonych i świadków, w rozumieniu ustawy –  Kodeks karny. To ostatnie rozwiązanie 

jest niezbędne z uwagi na konieczność zapewnienia całościowej i skutecznej ochrony osób 

uczestniczących w postępowaniu karnym. Możliwe zagrożenie dla osób najbliższych w 

oczywisty sposób wpływa np. na świadka i jego wolę rzetelnej współpracy z organami 

ścigania i wymiaru sprawiedliwości.  

W Polsce brak jest obecnie kompleksowego aktu prawnego mającego na celu ochronę 

świadka i pokrzywdzonego, wobec których zachodzi realne zagrożenie życia lub zdrowia 

wynikające ze złożenia zeznań lub wyjaśnień obciążających sprawcę przestępstwa lub też z 

samego faktu uczestnictwa w postępowaniu karym. Nie istnieje również jednolity akt 

normatywny określający środki i sposoby pomocy, która może być udzielona takim osobom 

przez państwo. Funkcjonujący obecnie system wsparcia i ochrony odnosi się przede 

wszystkim do świadka koronnego, a więc skruszonego przestępcy (ustawa z dnia 25 czerwca 
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1997 r. o świadku koronnym, Dz. U. z 2007 r. Nr.36, poz. 232 z późn. zm.). Przewidziane 

przez ten system środki są jednak niedostępne dla uczciwego obywatela, będącego świadkiem 

przestępstwa. Wychodząc z założenia, że tego rodzaju stan rzeczy jest nieprawidłowy, 

projektowana ustawa wprowadzi szereg rozwiązań zapewniających optymalny poziom 

ochrony osób biorących udział w postępowaniu karnym. 

2. OBOWIĄZUJĄCE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚWIADKÓW I 

POKRZYWDZONYCH 

W Polsce nie istnieje spójny program ochrony świadków. Nie oznacza to, że w polskim 

systemie prawnym świadek jest zupełnie pozbawiony ochrony ze strony organów 

państwowych. Poszczególne formy ochrony przewidziane są jednakże w różnych aktach 

prawnych, posiadających różną rangę– od aktów ustawowych po zarządzenia Komendanta 

Głównego Policji. Najczęściej mają one charakter regulacji cząstkowych, normujących tylko 

pewne zagadnienia związane z zagrożeniem życia i zdrowia świadka. Zasadnicza część tych 

regulacji znajduje się w Kodeksie postępowania karnego. Niektóre szczegółowe przepisy 

kodeksu dotyczące m.in. pouczenia świadków i pokrzywdzonych o przysługujących im 

prawach oraz ich przesłuchania zostały doprecyzowane w wytycznych Komendanta 

Głównego Policji (wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji dnia 15 lutego 2012 r. w 

sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów). Z kolei 

pewne rozwiązania wynikają tylko z aktów wewnętrznych Komendanta Głównego Policji 

(zarządzenie Komendanta Głównego Policji z dnia 15 lipca 2005 r. w sprawie metod i form 

ochrony udzielnej przez Policję osobom zagrożonym, określające standardy i procedury 

postępowania wobec osób zagrożonych działaniami przestępczymi niebędących świadkami 

koronnymi, umożliwiające zapewnienie ochrony osobistej świadka, wytyczne nr 3 

Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie standardów technicznych, 

funkcjonalnych i użytkowych obowiązujących w obiektach służbowych Policji w zakresie 

standardów, jakie powinny spełniać pokoje przesłuchań małoletnich ofiar i świadków 

przestępstw).  

Należy podkreślić, że ustawa nie wyeliminuje obecnie funkcjonujących systemów 

ochrony, zwłaszcza osobistej, udzielanej na podstawie wewnętrznych przepisów policyjnych 

m. in. sędziom i prokuratorom. Jest to uzasadnione specyficznymi wymogami tego rodzaju 

ochrony, odmiennymi od potrzeb pokrzywdzonych i świadków uczestniczących w 

postępowaniu karnym. Z uwagi zaś na szczególne rozwiązania przewidziane w Kodeksie 
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karnym wykonawczym, ustawa nie będzie miała zastosowania wobec osób pozbawionych 

wolności.    

2.1. Rozwiązania w Kodeksie postępowania karnego dotyczące świadków  

W Kodeksie postępowania karnego pozycję procesową świadka wyznacza przede 

wszystkim katalog jego obowiązków i zespół uprawnień, którymi dysponuje. Po stronie 

uprawnień wskazać należy na: prawo do odmowy zeznań przysługujące osobom najbliższym 

w stosunku do oskarżonego i świadkom oskarżonym w innej sprawie o współudział w 

przestępstwie objętym postępowaniem (art. 182 k.p.k.); prawo do uchylenia się od 

odpowiedzi na pytanie, jeżeli udzielenie odpowiedzi mogłoby narazić świadka lub osobę dla 

niego najbliższą na odpowiedzialność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe (art. 183 § 

1 k.p.k.); prawo do żądania, by przesłuchano go na rozprawie z wyłączeniem jawności, jeżeli 

treść zeznań mogłaby narazić na hańbę jego lub osobę dla niego najbliższą (art. 183 § 2 

k.p.k.); prawo do złożenia przez osobę pozostającą z oskarżonym w szczególnie bliskim 

stosunku osobistym wniosku o zwolnienie z obowiązku zeznawania lub udzielania 

odpowiedzi na pytania (art. 185 k.p.k.); prawo do zastrzeżenia do wyłącznej wiadomości sądu 

lub prokuratora danych dotyczących miejsca zamieszkania świadka (art. 191 § 3 k.p.k.); 

prawo do ustanowienia pełnomocnika (art. 87 § 2 k.p.k.); prawo do zwrotu poniesionych 

kosztów (art. 618 § 1 pkt 7 k.p.k.).  

Z kolei zasadnicze obowiązki świadka obejmują: obowiązek stawienia się na wezwanie 

organu procesowego i złożenia zeznań (art. 177 § 1 k.p.k.), obowiązek złożenia przyrzeczenia 

(art. 187§ 2 k.p.k.), obowiązek mówienia prawdy i niezatajania prawdy (art. 188 k.p.k.), 

obowiązek poddania się oględzinom i badaniom (art. 192 k.p.k.).  Niewykonanie ciążących 

na świadku obowiązków obwarowane jest przy tym sankcjami wymuszającymi w postaci kar 

porządkowych (art. 285 i n. k.p.k.).  

Niezależnie od praw i obowiązków, Kodeks postępowania karnego wprowadza szereg 

regulacji zobowiązujących lub uprawniających organy procesowe do wydawania decyzji 

kształtujących pozycję procesową świadka. Dotyczy to chociażby zastosowania szczególnego 

trybu przesłuchania (np. w przypadku świadków wskazanych w art. 185a i 185b k.p.k., czy 

też dokonania tej czynności na odległość - art. 177 § 1a k.p.k. lub przez sędziego 

wyznaczonego bądź sąd wezwany - art. 396 k.p.k.); utajnienia okoliczności umożliwiających 

ujawnienie tożsamości świadka (art. 184 k.p.k.); wymogu zapewnienia warunków swobody 

wypowiedzi (art. 171 k.p.k.); obowiązku stosownego pouczenia (art. 190 § 1 k.p.k., art. 191 § 
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2 k.p.k.), czy też wyłączenia jawności na czas przesłuchania pewnych kategorii świadków 

(art. 181 k.p.k., art. 360 § 3 k.p.k.).  

Z punktu widzenia charakteru i celu proponowanych w niniejszym projekcie rozwiązań, 

szczególnej uwagi wymagają następujące regulacje.  

Przesłuchanie z wykorzystaniem urządzeń technicznych pozwalających na 

przeprowadzenie tej czynności na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu 

i dźwięku, tj. z wykorzystaniem wideokonferencji (art. 177 § 1 a k.p.k.). Przesłuchanie w tym 

trybie pozwala na przeprowadzenie czynności przesłuchania bez bezpośredniego kontaktu 

świadka z oskarżonym. Obecnie zastosowanie tej metody przesłuchania jest jednak bardzo 

ograniczone. Ma miejsce w sytuacji, kiedy między organem prowadzącym postępowanie a 

osobowym źródłem dowodowym istnieje odległość oraz brak możliwości bądź trudne do 

pokonania przeszkody niepozwalające na stawienie się świadka w siedzibie organu. )  Nie jest 

zatem możliwe zastosowanie takiego trybu do przypadków, kiedy np. bezpośrednia obecność 

oskarżonego mogłaby wpływać krępująco na zeznania świadka. Wskazać jednak należy, iż z 

dniem 26 stycznia 2014 r. możliwe będzie wykorzystanie tego trybu przesłuchań do 

małoletnich świadków, którzy ukończyli 15 lat, w sytuacji potencjalnego negatywnego 

wpływu bezpośredniej obecności oskarżonego na ich stan psychiczny lub treść ich zeznań. ) 

Przesłuchanie pod nieobecność oskarżonego, jeśli jego obecność mogłaby oddziaływać 

krępująco na zeznania świadka (art. 390 § 2 k.p.k.). Sąd w wyjątkowych sytuacjach, na czas 

przesłuchania świadka, może zarządzić opuszczenie sali sądowej przez oskarżonego, gdy jego 

obecność mogłaby negatywnie wpływać na treść zeznań świadka. Po powrocie na salę 

rozpraw oskarżony zapoznawany jest z treścią zeznań i ma możliwość ustosunkowania się do 

nich (art. 390 § 2 w zw. z art. 375 § 3 k.p.k.). Instytucja ta nie znajduje jednak częstego 

zastosowania. Sąd Najwyższy zwracał uwagę na konieczność ograniczonego korzystania z 

tego rozwiązania, wskazując, iż stanowi ono ingerencję w prawo oskarżonego do udziału w 

całym postępowaniu dowodowym, a tym samym prawo do obrony. )  

Szczególny tryb przesłuchania małoletnich świadków niektórych przestępstw, zwłaszcza 

przestępstw seksualnych i przestępstw dokonanych z użyciem przemocy (art. 185 b k.p.k.). 

Małoletniego świadka poniżej 15 roku życia można przesłuchać zasadniczo tylko raz w całym 

postępowaniu na posiedzeniu z udziałem psychologa, bez udziału oskarżonego. Zeznania 

takiego świadka mogą być utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego obraz i dźwięk. Po 

ich utrwaleniu stanowią załącznik do protokołu (art. 147 k.p.k.). Zgodnie z nowelą do 
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kodeksu postępowania karnego z dnia 13 czerwca 2013 r. ) utrwalanie zeznań takich 

świadków przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk będzie obligatoryjne. 

Przyczyni się tym samym do dalszego ograniczenia liczby ich przesłuchań. Ponadto nowela 

wprowadza obowiązek przesłuchania małoletnich świadków w specjalnie do tego 

przystosowanych pokojach (art. 185c k.p.k.), co ma dodatkowo redukować traumę związaną z 

czynnością przesłuchania.  

Zastrzeżenie danych dotyczących miejsca zamieszkania świadka do wyłącznej 

wiadomości prokuratora lub sądu, jeśli zachodzi uzasadniona obawa użycia przemocy lub 

groźby bezprawnej wobec niego lub osoby dla niego najbliższej (art. 191 § 3 k.p.k.). 

Zastrzeżenie tych danych możliwe jest już na etapie przyjmowania zawiadomienia o 

przestępstwie (art. 304 § 1 zd. 2 k.p.k.). Skuteczność tego środka jest jednak ograniczona. Na 

podstawie ogólnych przepisów świadek zobowiązany jest zasadniczo do składania zeznań na 

sali rozpraw w obecności oskarżonego, podając wcześniej m.in. swoje imię, nazwisko, 

wykonywany zawód (art. 191 § 1 k.p.k., art. 374 k.p.k.).  

Zachowanie w tajemnicy okoliczności ułatwiających ujawnienie tożsamości świadka, w 

tym danych osobowych, o ile nie mają znaczenia dla rozstrzygnięcia w sprawie. Sąd bądź 

prokurator wydaje postanowienie o zachowaniu w tajemnicy tych okoliczności, jeżeli 

zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeństwa dla życia, zdrowia, wolności albo mienia w 

znacznych rozmiarach świadka lub osoby dla niego najbliższej (art. 184 k.p.k.). Instytucja 

świadka incognito znajduje zastosowanie w wypadkach, gdy podejrzany (oskarżony) nie wie, 

kto składa obciążające go zeznania. Tego rodzaju sytuacja występuje jednak stosunkowo 

rzadko, bowiem w większości wypadków podejrzany zna osoby wzywane przez organy 

ścigania, celem złożenia przez nie zeznań. Na ograniczone stosowanie tej instytucji miało 

również  orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 

które z ostrożnością podchodzą do stosowania tej instytucji jako ograniczającej realizację 

zasad rzetelnego procesu. ) Na przeszkodzie szerszemu zastosowaniu tej instytucji stoi 

również kształt zasady bezpośredniości w polskim prawie, który nie dopuszcza możliwości 

zastąpienia dowodu z zeznań świadka dowodem z zeznań funkcjonariusza, który wcześniej 

świadka przesłuchiwał. ) 

Wspomnieć również należy o możliwości korzystania przez świadków ze szczególnych 

środków ochrony i wsparcia na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku 

koronnym. W procesie karnym pozycja tej kategorii świadków jest zasadniczo odmienna w 
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porównaniu do „zwykłych” świadków. Odmienność wynika z faktu, iż mamy w tym 

wypadku do czynienia ze sprawcami przestępstwa, którzy współpracują z organami ścigania 

w celu wyjaśnienia okoliczności czynu i pociągnięcia do odpowiedzialności karnej 

pozostałych współsprawców. Instytucja świadka koronnego początkowo wzbudzała wiele 

kontrowersji, jednakże wraz z potwierdzeniem swej skuteczności w zwalczaniu 

przestępczości zorganizowanej, wątpliwości nie są już tak znaczne. Obecnie trudno byłoby 

znaleźć uzasadnienie nie tylko dla ewentualnego zaniechania stosowania specjalnych 

środków przewidzianych w ustawie o świadku koronnym (obowiązywanie ustawy 

przewidziano pierwotnie na okres 3 lat), ale przede wszystkim dla odmiennego traktowania 

świadków będących sprawcami przestępstw od „zwykłych” świadków, w szczególności 

mając na uwadze ogromną rolę, jaką odgrywają oni w postępowaniu karnym.  

2. 2. Rozwiązania w Kodeksie postępowania karnego dotyczące pokrzywdzonych 

Z uwagi na fakt, iż pokrzywdzony może występować w procesie w charakterze świadka, 

katalog obowiązków i uprawnień świadków, a także opisanych wyżej działań 

podejmowanych wobec nich przez organy procesowe, zachowuje swoją aktualność również 

w odniesieniu do pokrzywdzonych.  

Wskazać jednocześnie należy, iż nieznaczne odmienności występują w zakresie 

dotyczącym przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych i świadków. Różnice na korzyść 

pokrzywdzonego dotyczą formuły zasady jednokrotnego przesłuchania małoletnich poniżej 

lat 15, a także rodzaju przestępstw, w przypadku których możliwe jest skorzystanie ze 

szczególnego trybu przesłuchania (art. 185 a oraz art. 185 b k.p.k.). Wspomniana wyżej 

nowela do Kodeksu postępowania karnego z dnia 13 czerwca 2013 r. nieco zbliża do siebie 

zasady przesłuchania małoletnich pokrzywdzonych i świadków. Rozszerza ponadto 

możliwość przesłuchania w tym trybie pokrzywdzonych małoletnich pomiędzy 15 a 18 

rokiem życia. Zobowiązuje również do przeprowadzania przesłuchań w odpowiednio 

przystosowanych do tego celu pomieszczeniach, co ma pozwolić na zminimalizowanie 

ryzyka wtórnej wiktymizacji i traumy.  

Zaznaczenia ponadto wymaga fakt, iż wspomniane wyżej utajnienie danych 

dotyczących miejsca zamieszkania oraz instytucja świadka incognito, przewidziane w art. 184 

oraz 191 k.p.k., mogą mieć mniejsze zastosowanie do pokrzywdzonych. Dotyczy to sytuacji, 

gdy ich dane osobowe są już wcześniej sprawcy znane. W przypadku więc pokrzywdzonego 
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tego typu środki nie zawsze będą skuteczne dla zapewnienia mu poczucia bezpieczeństwa i 

ochrony przed ewentualną represją ze strony oskarżonego.  

Kodeks postępowania karnego zawiera ponadto dodatkowe regulacje dotyczące 

pokrzywdzonych. Są one nie tylko konsekwencją kodeksowego ujęcia dyrektywy 

uwzględniania w postępowaniu prawnie chronionych interesów pokrzywdzonego, ale 

również szczególnej pozycji, jaką zajmuje on w toku postępowania. Będący stroną 

postępowania przygotowawczego pokrzywdzony korzysta z uprawnień polegających m.in. na 

możliwości zgłaszania wniosków dowodowych i udziału we wnioskowanej czynności (art. 

315, art. 316 § 3 k.p.k.), uczestniczenia w innych czynnościach (art. 316 § 1, art. 317 k.p.k.), 

przeglądania akt postępowania (art. 156 k.p.k.), zaskarżania decyzji procesowych, np. o 

odmowie wszczęcia lub umorzeniu postępowania przygotowawczego (art. 306 § 1 i 1a 

k.p.k.), dotyczących dowodów rzeczowych (art. 323 § 2 k.p.k.). W toku postępowania 

sądowego pokrzywdzony może również występować w charakterze strony jako oskarżyciel 

posiłkowy, oskarżyciel prywatny czy powód cywilny. Pokrzywdzonemu w toku tego 

postępowania przysługują uprawnienia m.in. do sprzeciwu wobec wydania wyroku 

skazującego bez przeprowadzania rozprawy (art. 387 § 2 k.p.k.), udziału w rozprawie (art. 

384 § 2 k.p.k.), wniosku o sporządzenie uzasadnienia do wyroku warunkowo umarzającego 

postępowanie wydanego na posiedzeniu (art. 422 § 1 k.p.k.), złożenia środka odwoławczego 

od wyroku (art. 425 § 1 k.p.k.).  

Niezależnie od wskazanych wyżej praw kodeks postępowania karnego wprowadza 

również rozwiązania zobowiązujące lub uprawniające organy do wydawania decyzji 

mających pośrednio wpływ na bezpieczeństwo pokrzywdzonych i dotyczących stosowania 

środków zapobiegawczych (art. 275 i 275 a k.p.k.) oraz tymczasowego aresztowania (art. 253 

§ 3 k.p.k.). Regulacje te zasługują na większą uwagę z punktu widzenia charakteru i celu 

proponowanych w niniejszym projekcie rozwiązań.  

Zastosowanie środka zapobiegawczego wobec podejrzanego lub oskarżonego w postaci 

zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonym (art. 275 § 2 k.p.k.) oraz nakazu opuszczenia 

lokalu zajmowanego z pokrzywdzonym (art. 275 a k.p.k.). Możliwość zastosowania tych 

środków istnieje już w toku postępowania przygotowawczego. Warunkiem zastosowania ich 

wobec konkretnej osoby jest przedstawienie jej zarzutów. Środki te zostały wprowadzone do 

kodeksu stosunkowo niedawno. ) Choć ich celem jest przede wszystkim zabezpieczenie 

prawidłowego toku postępowania, a także zapobiegnięcie popełnienia nowego, ciężkiego 
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przestępstwa (art. 249 § 1 k.p.k.), to wpływają one również na zwiększenie bezpieczeństwa 

pokrzywdzonych. Nie wydaje się jednak, by stosowanie środka określonego w art. 275 § 2 

k.p.k. znajdowało w praktyce szerokie zastosowanie. )   

Informowanie pokrzywdzonego o uchyleniu, nieprzedłużeniu lub zmianie 

tymczasowego aresztowania (art. 253 § 3 k.p.k.). Organ procesowy zobowiązany jest 

powiadomić pokrzywdzonego o jakiejkolwiek decyzji mającej wpływ na niewykonywanie w 

dalszym ciągu tymczasowego aresztowania wobec podejrzanego bądź oskarżonego. 

Informacja w tym zakresie może być ważna dla pokrzywdzonego szczególnie, jeśli 

przerwanie wykonywania tymczasowego aresztowania narażałoby go na kontakt z 

podejrzanym lub oskarżonym. W przypadku poczucia zagrożenia ze strony tych osób 

pokrzywdzony może wnioskować np. o zastosowanie wspomnianych środków 

zapobiegawczych. Przepis nie przewiduje jednakże informowania o innych zdarzeniach niż 

decyzja organu, mających wpływ na wykonywanie tymczasowego aresztowania i 

bezpieczeństwo pokrzywdzonego, jak np. ucieczka oskarżonego z aresztu śledczego.  

Jak wynika z omówienia obowiązujących regulacji, nie mają one zbyt szerokiego 

zastosowania. Ich ograniczone stosowanie wynika z konieczności zachowania równowagi 

między gwarancjami procesowymi stron (art. 184 k.p.k.; art. 390 k.p.k.), z samej formuły 

przepisów (art. 177 k.p.k.), jak też praktyki organów (art. 275 k.p.k.). Niekiedy rozwiązaniom 

tym brakuje pragmatyzmu (art. 191 k.p.k.). Obowiązujące rozwiązania nie odzwierciedlają do 

końca potrzeb świadków i pokrzywdzonych (art. 253 k.p.k.). W doktrynie wskazuje się na 

potrzebę przyjęcia dalszych środków ochrony i wsparcia dla tych osób, w tym analogicznych, 

jak przewidziane w ustawie o świadku koronnym. )  Rozwiązania przyjęte w tej ustawie stały 

się inspiracją do przygotowania części przepisów niniejszego projektu ustawy. 

3. PROPONOWANE ZMIANY  

Ustawa składa się z kilku części. Pierwsza z nich obejmuje rozwiązania autonomiczne, a 

zatem przewidziane wprost w projektowanej ustawie i niełączące się ze zmianą innych 

przepisów. Mają one na celu zapewnienie pomocy i wsparcia dla świadków i  

pokrzywdzonych osób biorących udział w postępowaniu karnym i karno – skarbowym. 

Inspirację dla tych rozwiązań stanowi w pewnym stopniu ustawa o świadku koronnym. 

Projektowane przepisy nie stanowią jednak mechanicznego powielenia wszystkich środków 

znanych ustawie o świadku koronnym, co byłoby niecelowe z uwagi na odmienne potrzeby 

takiego świadka w porównaniu z pozostałymi uczestnikami procesu karnego. Ponadto 
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niektóre ze środków przewidzianych w ustawie o świadku koronnym okazały się niezwykle 

skomplikowane, przez co nieefektywne (zmiana tożsamości), niektóre zaś w ogóle nigdy nie 

były zastosowane (zmiana wyglądu). Te doświadczenia pozwoliły trafniej dobrać katalog 

środków w projektowanej ustawie.   

Druga grupa przepisów zawiera zmiany w Kodeksie postępowania karnego, mające na 

celu podwyższenie standardów procesowych w zakresie ochrony świadków i 

pokrzywdzonych. Część spośród tych zmian stanowi implementację dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy 

minimalne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję 

ramową Rady 2001/220/WSiSW (Dz. Urz. UE L 315 z 2012 r., str. 57). W niektórych 

aspektach projektowane uregulowania przewidują jednakże wyższy niż minimalny standard 

ochrony (zob. pkt 4 i 5).  

Trzecia grupa przepisów stanowi implementację dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie europejskiego nakazu ochrony (Dz. 

Urz. UE L 338 z 2011 r., str. 2), której celem jest podniesienie standardów ochrony 

pokrzywdzonego w postępowaniu karnym w sytuacjach transgranicznych.   

4. ROZWIĄZANIA AUTONOMICZNE MAJĄCE NA CELU ZAPEWNIENIE POMOCY I 

WSPARCIA – NIEZWIĄZANE Z PRAWEM UNII EUROPEJSKIEJ 

Ustawa wprowadza następujące środki ochrony lub pomocy:  

a) pomoc policyjnego koordynatora, 

b) pomoc psychologiczna, 

c) ochrona na czas czynności procesowej,  

d) ochrona osobista, 

e) pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu lub zatrudnienia i – ewentualnie – 

związana z nią pomoc finansowa na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych lub 

uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej.   

Przesłanki stosowania środków ochrony i pomocy są zróżnicowane w zależności od ich 

charakteru. Do środków o charakterze podstawowym zalicza się – oprócz możliwości 

kontaktu z policyjnym koordynatorem – pomoc psychologiczna oraz ochrona na czas 

czynności procesowej. Zaawansowanymi środkami ochrony są natomiast: ochrona osobista, 
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pomoc w zakresie zmiany miejsca pobytu lub zatrudnienia oraz związana z tym ostatnim 

środkiem pomoc finansowa. Dostęp do środków zaawansowanych jest – co do zasady – 

ograniczony do określonych typów spraw.   

Ustawa powołuje instytucję koordynatorów do spraw zapewnienia bezpieczeństwa osób 

występujących w procesie karnym. Koordynatorzy maja funkcjonować przy komendach 

wojewódzkich Policji. Do ich podstawowych zadań należeć ma zapewnienie pokrzywdzonym 

i świadkom stałej informacji o przysługujących im prawach i obowiązkach, w tym możliwych 

do zastosowania środkach ochrony lub pomocy. Ponadto koordynatorzy będą zobowiązani do 

niezwłocznego informowania prokuratora lub sądu o ujawnionych zagrożeniach 

pokrzywdzonych, świadków lub innych osób uprawnionych (np. najbliższych). Mogą 

również inicjować czynności zmierzające do niezwłocznego zastosowania środków ochrony. 

Dostęp do policyjnego koordynatora oraz zmiany procedury karnej przewidziane do 

wprowadzenia w k.p.k., wyznaczają minimalny standard ochrony i wsparcia, przysługujący 

każdej osobie, która w związku z udziałem w postępowaniu karnym ma poczucie zagrożenia 

swojego bezpieczeństwa.  

Kolejnym instrumentem ma być pomoc psychologiczna, udzielana za zgodą osoby 

zainteresowanej lub na jej wniosek. Środek ten może mieć szczególne znaczenie dla osób 

będących świadkami bezprawnych działań sprawcy, zwłaszcza łączących się ze stosowaniem 

przemocy. Zaznaczyć należy, że z uwagi na subiektywne uwarunkowania psychiczne osoby 

objętej pomocą, warunkiem jej udzielenia nie może być rzeczywiste zagrożenie dla jej życia 

lub zdrowia. Pomoc psychologiczna będzie mogła być udzielona w każdej sprawie, jeżeli 

przemawiać za tym będą okoliczności ujawnione w toku postępowania, zwłaszcza zaś 

charakter przestępstwa będącego jego przedmiotem. 

Zagrożenie dla życia i zdrowia będzie natomiast warunkiem stosowania ochrony na czas 

czynności procesowej. Również ten środek będzie mógł być zastosowany w każdej sprawie. 

Polegać ma on na asyście funkcjonariuszy Policji w trakcie czynności procesowej lub w 

drodze do miejsca jej przeprowadzenia albo w drodze powrotnej.  

Zaawansowane instrumenty bezpośredniej ochrony i wsparcia zostały zaprojektowane 

jako narzędzia wyjątkowe w tym znaczeniu, że ich uruchomienie będzie uwarunkowane 

stwierdzeniem zagrożenia życia lub zdrowia pokrzywdzonego, świadka lub innej osoby 

uprawnionej. Ponadto mają być one – co do zasady – dostępne w sprawach poważnych, 

powodujących realne zagrożenie dla świadka lub pokrzywdzonego. Za takie uznać należy 
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sprawy, w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu 

okręgowego zgodnie z art. 25 k.p.k. W myśl § 1 i 2 tego przepisu, do właściwości sądu 

okręgowego należą sprawy o zbrodnie, o najpoważniejsze występki, w tym popełnione w 

ramach przestępczości zorganizowanej, ale również sprawy szczególnej wagi lub zawiłości, 

co pozwala na indywidualizację stosowania środków ochrony i pomocy. Jeżeli chodzi o 

sprawy nienależące do właściwości sądu okręgowego, jako sądu pierwszej instancji, 

zastosowanie środków ochrony możliwe ma być wyłącznie w szczególnie uzasadnionych 

wypadkach, co zapewni projektowanym przepisom niezbędną elastyczność stosowania, np. 

jeśli jest ono uzasadnione agresywną postawą oskarżonego i stwarzanym przez niego 

zagrożeniem.   

Środki pomocy i ochrony stosuje komendant wojewódzki Policji właściwy ze względu 

na miejsce pobytu osoby, wobec której ma być zastosowany środek ochrony lub pomocy. W 

razie potrzeby, a zwłaszcza gdy stosowanie danego środka przekracza możliwości logistyczne 

komendanta wojewódzkiego, uprawniony do stosowania środka jest Komendant Główny 

Policji. Rozwiązanie polegające na uprawnieniu Policji do stosowania takich środków 

sprawdziło się w trakcie obowiązywania ustawy o świadku koronnym. Ustawa przewiduje, że 

od zarządzenia w przedmiocie zastosowania, odmowy zastosowania lub cofnięcia środków 

ochrony, przysługiwać będzie zażalenie do Komendanta Głównego Policji.  

Zastosowanie środków ochrony lub pomocy poddano limitacjom czasowym - w 

założeniu winny być one stosowane tak długo jak występuje realne zagrożenia 

bezpieczeństwa osoby chronionej. Należy przy tym wskazać, że – jak wynika z doświadczeń 

praktyki – zagrożenie dla świadków i pokrzywdzonych zazwyczaj ustaje z chwilą 

zakończenia postępowania karnego w sprawie. Zgodnie z projektowanym art. 18 przewiduje 

się, że wskazane środki bezpośredniej ochrony i wsparcia pokrzywdzonych i świadków 

stosuje się na czas oznaczony, wskazany w zarządzeniu właściwego komendanta Policji. 

Zgodnie jednak z art. 19 projektowanej ustawy, stosowanie środków ochrony może zostać w 

uzasadnionych wypadkach przedłużone na dalszy czas oznaczony.  

Decyzja jest podejmowana na wniosek zainteresowanego, albo za jego zgodą na 

wniosek sądu, organu prowadzącego postepowanie przygotowawcze lub z urzędu. 

Uprawniony komendant Policji będzie każdorazowo zobligowany do kontroli, czy zachodzą 

ustawowe przesłanki do objęcia osoby bezpośrednimi środkami ochrony lub pomocy.  
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Warunkiem stosowania ochrony na czas czynności procesowej jest zagrożenie życia lub 

zdrowia osoby, której wniosek dotyczy. Może ona być zastosowana w każdej sprawie, 

niezależnie od jej wagi. Ten środek ochrony polega na asyście funkcjonariuszy Policji w 

trakcie czynności procesowej lub w drodze do miejsca jej przeprowadzenia albo w drodze 

powrotnej. Szczegółowy sposób ochrony byłby określany każdorazowo w zarządzeniu o jej 

zastosowaniu, co umożliwi precyzyjne dostosowanie metod ochrony do potrzeb danej 

sprawy. 

Zaawansowanymi środkami ochrony są: ochrona osobista, pomoc w zakresie zmiany 

miejsca pobytu lub zatrudnienia oraz związana z tym ostatnim środkiem pomoc finansowa. 

Ogólną przesłanką stosowania tychże środków jest zagrożenie życia lub zdrowia 

pokrzywdzonego lub świadka. W praktyce zagrożenie takie występuje najczęściej w 

przypadku zorganizowanych grup przestępczych oraz w sprawach poważniejszych, 

należących do właściwości rzeczowej sądu okręgowego jako sądu pierwszej instancji. 

Dlatego też stosowanie środków zaawansowanych zostało – co do zasady – ograniczone do 

spraw, należących do właściwości rzeczowej sądu okręgowego.  

Jeżeli chodzi o sprawy karno – skarbowe, to z uwagi na treść art. 115 § 2 k.k.s., może 

chodzić przede wszystkim o przestępstwa pozostające w zbiegu z przestępstwami 

powszechnymi należącymi do właściwości sądu okręgowego, zwłaszcza przewidzianymi w 

art. 258 k.k. (przestępczość zorganizowana). Specyfika przestępczości skarbowej, w tym 

faktycznie uprzywilejowana pozycja dowodów z dokumentów w trakcie postępowania, 

uzasadnia takie zawężenie dostępności omawianych środków ochrony. Należy jednak 

podkreślić, że obydwa zaawansowane środki ochrony mogą być – w szczególnie 

uzasadnionych wypadkach – zastosowane także w pozostałych sprawach, zarówno karnych, 

jak i karno – skarbowych.            

Podstawowym zaawansowanym środkiem ochrony jest ochrona osobista. W zależności 

od stopnia niebezpieczeństwa polega ona na stałej lub czasowej obecności policjantów w 

pobliżu osoby chronionej, czasowej obserwacji osoby chronionej i otoczenia, w którym 

przebywa, jak również na wskazywaniu osobie chronionej bezpiecznego miejsca przebywania 

oraz czasu i sposobu przemieszczenia się, a także na określaniu zakresu, warunków i sposobu 

kontaktowania się osoby chronionej z innym osobami. Wskazany środek ochrony, 

realizowany zwłaszcza w drodze stałej obecności policjantów w pobliżu osoby chronionej, 

jest jednym z najbardziej skutecznych środków zapewnienia bezpieczeństwa osoby 
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chronionej. Szczegółowy sposób ochrony winien być każdorazowo określany w zarządzeniu 

o jej zastosowaniu, co umożliwi precyzyjne dostosowanie metod ochrony do potrzeb danej 

sprawy. 

Niezbędnym uzupełnieniem tego środka, zwłaszcza w przypadku długotrwałej ochrony 

lub szczególnie wysokiego zagrożenia dla życia lub zdrowia osoby chronionej, jest środek 

polegający na pomocy w zakresie zmiany miejsca pobytu lub zatrudnienia. Pozwala on na 

podjęcie czynności organizacyjnych i finansowych umożliwiających osobie chronionej pobyt 

w miejscu innym niż dotychczasowe, w tym na udostępnienie tymczasowego lokalu 

mieszkalnego, zapewniającego podstawowe potrzeby życiowe, pomoc w wynajęciu 

mieszkania, przeprowadzce lub zagospodarowaniu, umieszczeniu dzieci w szkole, 

przedszkolu lub żłobku, opiece nad pozostawioną osobą niedołężną lub chorą, czy też 

ochrona mieszkania i mienia pozostawionego w poprzednim miejscu pobytu. Wskazany 

środek wyznacza standard pomocy dla świadka lub pokrzywdzonego w sytuacji, gdy na 

skutek realizacji obowiązku ustawowego do złożenia zeznań, świadek oraz osoby dla niego 

najbliższe znajdują się w bezpośrednim zagrożeniu życia i zdrowia, zapewnienie zaś 

skutecznej ochrony tych osób możliwe jest wyłącznie w przypadku konfidencjonalnej zmiany 

miejsca pobytu. Jeżeli wskazany środek połączony jest z pomocą finansową na zaspokojenie 

podstawowych potrzeb życiowych, projekt obliguje osobę objętą ochroną do pokrywania 

kosztów użytkowania lokalu i szkód wyrządzonych w tym lokalu ze środków uzyskanych w 

ramach pomocy finansowej.  

Uzupełnieniem tego środka może być pomoc finansowa na zaspokojenie podstawowych 

potrzeb życiowych lub na pokrycie kosztów uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej.  Nie 

można bowiem wykluczyć sytuacji, kiedy na skutek realizacji obowiązku zeznawania 

niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia świadka jest tak duże, że nie może on podjąć pracy 

zawodowej, bądź też, w wyniku zmiany miejsca pobytu, związanej z koniecznością 

zapewnienia świadkowi ochrony, nie może on znaleźć pracy odpowiadającej posiadanym 

kwalifikacjom zawodowym. Pomoc nie może przekraczać wysokości dochodów osoby 

chronionej przed objęciem jej ochroną. Może ona być przyznana do wysokości przeciętnego 

wynagrodzenia w poprzednim kwartale ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego, na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i 

rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zaś w przypadku osób małoletnich do 

wysokości 50 % tej kwoty. Wskazany instrument pomocy jest niezbędny dla skutecznej 
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ochrony świadków w wielu sytuacjach życiowych i stanowi konieczne dopełnienie 

instrumentów systemu ochrony świadka i pokrzywdzonego. Brak proponowanego 

rozwiązania mógłby również skutkować pozostawieniem danej osoby poza systemem 

zabezpieczenia zdrowotnego. Nie można bowiem wykluczyć sytuacji, gdy ze względów 

bezpieczeństwa nie będzie można realizować wobec świadka lub pokrzywdzonego świadczeń 

opieki zdrowotnej w systemie ogólnym. Projekt przewiduje, że właściwy komendant Policji 

może wskazywać lekarzy i placówki medyczne, od których osoba chroniona może uzyskać 

świadczenia opieki zdrowotnej.  

Kolejny środek pomocy polega na pomocy w zakresie zmiany miejsca zatrudnienia. 

Intencją projektu jest bowiem utrzymanie aktywności zawodowej osób chronionych, jedynie 

zaś wyjątkowo, gdy nie ma możliwości zatrudnienia osoby chronionej, stosowanie wsparcia 

finansowego. Analizowany środek pomocy, zgodnie z założeniami projektu, może zostać 

udzielony, gdy zagrożenie życia lub zdrowia osoby chronionej jest związane z 

dotychczasowym miejscem zatrudnienia lub w razie zmiany miejsca pobytu osoby 

chronionej, celem zapewnienia jej źródeł utrzymania. Pomoc w zakresie zmiany miejsca 

zatrudnienia ma polegać na uzyskiwaniu i przekazywaniu informacji o możliwościach 

zatrudnienia oraz umożliwianiu uzyskania nowych kwalifikacji lub podniesienia poziomu 

wykształcenia.  

Z powyższymi regulacjami ściśle związany jest projektowany art. 16 nakładający na 

osobę chronioną obowiązek złożenia właściwemu komendantowi Policji pisemnego 

zobowiązania do przestrzegania zasad i zaleceń w zakresie udzielonej ochrony, jak również 

do wykonywania obowiązków ciążących z mocy ustawy oraz wynikających z prawomocnych 

orzeczeń i decyzji - w razie korzystania ze środków ochrony lub pomocy polegających na 

zmianie miejsca pobytu.  

Jednocześnie w projektowanym art. 17 proponuje się nałożenie na osobę chronioną 

zobowiązania do przekazywania informacji niezbędnych dla zapewnienia prawidłowej 

realizacji środków ochrony lub pomocy, w tym dotyczących kontaktów rodzinnych i 

towarzyskich, stanu majątkowego oraz stanu zdrowia. Wszystkie wskazane informacje mają 

na celu zapewnienie optymalnego poziomu ochrony i są niezbędne dla prawidłowej realizacji 

ochrony. Tożsamy cel ma projektowana regulacja art. 17 ust. 2, zgodnie z którą osoba objęta 

ochroną przed wykonaniem środka ochrony lub pomocy może być poddana za jej zgodą 

badaniu psychofizjologicznemu i psychologicznemu.  
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Wskazane regulacje mają istotne znaczenie z punktu widzenia celów realizowanej 

ochrony. Brak współpracy osoby chronionej z funkcjonariuszami realizującymi tę ochronę 

może całkowicie zniweczyć wysiłki funkcjonariuszy i uczynić sprawowaną ochronę 

całkowicie dysfunkcjonalną. Z tego też względu w projektowanym art. 21 przewiduje się 

fakultatywną podstawę do cofnięcia środka ochrony lub pomocy (na podstawie decyzji 

prokuratora lub sądu) właśnie w sytuacji, gdy osoba chroniona zataja istotne informacje 

mające znaczenie dla ochrony, nie stosuje się do niezbędnych dla ochrony poleceń 

policjantów sprawujących ochronę lub też korzysta z pomocy niezgodnie z jej 

przeznaczeniem. Należy zauważyć, że brak niezbędnej współpracy osoby chronionej z 

funkcjonariuszami realizującymi tę ochronę może skutkować nie tylko brakiem efektywności 

ochrony ale może również stwarzać realne niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia 

funkcjonariuszy wykonujących ochronę osobistą.  

W projektowanym art. 20 przewidziano natomiast podstawy do obligatoryjnego 

cofnięcia środka ochrony lub pomocy, wskazując, że decyzja tego rodzaju winna być podjęta 

niezwłocznie po ustaniu przesłanek, które uzasadniały zastosowanie środków ochrony lub 

pomocy lub w sytuacji, gdy świadek złożył fałszywe zeznania w toku postępowania, w 

związku z którym udzielono mu środków ochrony lub pomocy, bądź odmówił składania 

zeznań, a także na wniosek osoby chronionej o zakończenie ochrony lub pomocy.  

Szczególnego komentarza wymaga podstawa do cofnięcia środków ochrony lub pomocy 

w sytuacji złożenia przez świadka fałszywych zeznań bądź uchylania się przez niego od 

obowiązku zeznawania. Należy podkreślić, że ochrona udzielana świadkowi związana jest 

ściśle ze społeczną użytecznością złożonych przez niego zeznań, które przyczyniają się do 

realizacji funkcji sprawiedliwościowej procesu karnego, utwierdzają w społeczeństwie 

przeświadczenie, że prawo działa skutecznie, a osoba winna popełnienia przestępstwa ponosi 

odpowiedzialność karną. W sytuacji, gdy świadek fałszywie zeznaje, jak również uchyla się 

od obowiązku złożenia zeznań odpada interes społeczny w udzielaniu mu ochrony lub 

pomocy. Z tego też względu przewiduje się w takiej sytuacji obligatoryjne cofnięcie środka 

ochrony lub pomocy. Jednocześnie proponuje się (art. 20 ust. 3), aby w powyższej sytuacji 

świadek zobowiązany był do zwrotu właściwemu organowi równowartości świadczeń 

otrzymanych w ramach pomocy, a w przypadku wydania dokumentów, również do zwrotu 

tych dokumentów. Z uwagi na fakt, że ochrona świadka lub pokrzywdzonego może być 

skutecznie realizowana wyłącznie w wypadku, gdy okoliczności dotyczące udzielonych 
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środków ochrony lub pomocy objęte są poufnością, projekt stanowi, że powyższe informacje 

podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. Ściśle ze 

wskazaną regulacją związana jest projektowana norma art. 30, która wprowadza 

dostosowawcze zmiany w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, 

tak aby ochroną zapewnianą przez te ustawę objąć również wszelkie informacje dotyczące 

udzielonych świadkom lub pokrzywdzonym środków ochrony lub pomocy.  

Ze względu na konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa zarówno świadków, jak i 

funkcjonariuszy realizujących ochronę wprowadzono w art. 22 zakaz dowodowy 

uniemożliwiający dopuszczenie czynności dowodowej zmierzającej do ujawnienia 

okoliczności dotyczących udzielenia pokrzywdzonemu lub świadkowi środków ochrony lub 

pomocy. Powyższa regulacja ukierunkowana jest na ochronę poufności metod i technik 

ochrony świadka, na wzór tożsamych regulacji zawartych w ustawie o świadku koronnym.  

Ze względu na konieczność skutecznej realizacji zaprojektowanych środków ochrony i 

pomocy proponuje się wprowadzenie w art. 24 normy kompetencyjnej stanowiącej podstawę 

dla funkcjonariuszy Policji do wprowadzania, także w drodze czynności operacyjno - 

rozpoznawczych, w ramach współdziałania z innymi właściwymi organami państwa, danych 

wynikających z realizacji środków ochrony i pomocy do systemów informatycznych oraz 

kartotek, skorowidzów, ksiąg, wykazów i innych zbiorów ewidencyjnych organów 

państwowych oraz jednostek samorządu terytorialnego, innych państwowych lub 

komunalnych jednostek organizacyjnych lub podmiotów niepaństwowych realizujących 

zadania publiczne.  Powyższa norma jest niezbędna dla prawidłowej realizacji udzielonej 

świadkowi ochrony. Z kolei norma art. 24 ust. 2 nakłada obowiązek udzielania pomocy 

funkcjonariuszom Policji wykonującym te czynności. Z uwagi na konieczność respektowania 

poufności informacji dotyczących okoliczności udzielonej ochrony lub pomocy materiały 

odnoszące się do tych informacji wyłącza się z akt prowadzonego postępowania 

(projektowany art. 25).  

Z kolei proponowana norma art. 26 ma stanowić podstawę do określenia warunków i 

zasad udzielania ochrony lub pomocy poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej w drodze 

umowy międzynarodowej. Wskazany przepis stanowi zatem podstawę do ewentualnej 

realizacji programu ochrony świadka lub pokrzywdzonego również poza granicami państwa, 

w drodze współpracy międzynarodowej.  
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Projektowany art. 27 stanowi podstawę do stosowania przepisów Kodeksu 

postępowania karnego oraz Kodeksu karnego skarbowego w zakresie nieuregulowanym w 

ustawie. Kodeksy te znajdą zastosowanie przede wszystkim do określenia właściwości 

organów (sądu lub organu prowadzącego postepowanie przygotowawcze) uprawnionych do 

wystąpienia w przedmiocie zastosowania środków ochrony lub pomocy jak również trybu 

procedowania w tym zakresie. 

5. UPRAWNIENIA ŚWIADKÓW I POKRZYWDZONYCH W KODEKSIE 

POSTĘPOWANIA KARNEGO – ROZWIĄZANIA NIEZWIĄZANE Z PRAWEM UNII 

EUROPEJSKIEJ 

Projekt zmienia art. 148 i art. 191 k.p.k. w celu anonimizacji niektórych danych osób 

przesłuchiwanych w postępowaniu karnym, a zatem nie tylko pokrzywdzonych, ale także 

świadków, biegłych, a nawet oskarżonych. Zmiana polegać ma na tym, że w protokole nie 

będzie się zamieszczać danych dotyczących miejsca zamieszkania i miejsca pracy osób 

biorących udział w czynności. Mają być one umieszczane w załączniku do wyłącznej 

wiadomości organu prowadzącego postępowanie i nie być dostępne dla stron, ich 

pełnomocników oraz świadków. Standard ten winien odnosić się do wszystkich osób 

przesłuchiwanych lub biorących udział w innych czynnościach. Ujawnienie tych danych 

mogłoby następować tylko wówczas, jeżeli mają one znaczenie dla rozstrzygnięcia w 

sprawie. W odniesieniu do osób zeznających przed sądem w charakterze świadka lub 

biegłego zmianie ulegnie sposób ustalania ich miejsca zamieszkania, tak aby dane te nie były 

dostępne dla oskarżonego.  

Proponowana zmiana powinna skutkować podniesieniem standardu bezpieczeństwa 

świadków, biegłych a także współoskarżonych, poprzez utrudnienie dostępu do ich danych 

adresowych przez innych uczestników postępowania, np. oskarżonych, którzy mogliby 

wywierać wpływ na ich zeznania lub wyjaśnienia. Anonimizacja tych danych nie 

wyeliminuje zupełnie takiego ryzyka, ale w znaczącym stopniu je zmniejszy. Należy 

podkreślić, że zakładana zmiana nie będzie miała wpływu na zasadę wewnętrznej jawności 

procesu karnego – anonimizacji nie ma bowiem podlegać tożsamość świadka, a wyłącznie 

jego adres i miejsce pracy.   

6. UPRAWNIENIA ŚWIADKÓW I POKRZYWDZONYCH W KODEKSIE 

POSTĘPOWANIA KARNEGO – IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PARLAMENTU 

EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/29/UE Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2012 R. 
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USTANAWIAJĄCEJ NORMY MINIMALNE W ZAKRESIE PRAW, WSPARCIA I 

OCHRONY OFIAR PRZESTĘPSTW ORAZ ZASTĘPUJĄCEJ DECYZJĘ RAMOWĄ 

RADY 2001/220/WSISW 

Pierwszym aktem prawa Unii Europejskiej wprowadzającym jednolite standardy 

ochrony pokrzywdzonych w postępowaniu karnym w państwach członkowskich, była decyzja 

ramowa Rady 2001/220/WSiSW o statusie pokrzywdzonego w postępowaniu karnym 

(Dz.Urz. L 82, 22.3.2001, str. 1). Jednakże zasady przewidziane w decyzji ramowej okazały 

się niewystarczające i zbyt ogólne, by zapewnić pełną skuteczność praw pokrzywdzonym. 

Legło to u podstaw przyjęcia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 

25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakresie praw, wsparcia i 

ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW. Celem 

tego instrumentu jest zapewnienie, aby osoby pokrzywdzone przestępstwem, a w pewnych 

sytuacjach także osoby im bliskie, otrzymywały w trakcie postępowania karnego 

odpowiednie informacje, wsparcie i ochronę. Termin implementacji dyrektywy upływa z 

dniem 16 listopada 2015 r.  

Wskazać należy, iż podejmowane w ramach Unii Europejskiej inicjatywy w zakresie 

wzmocnienia praw osób uczestniczących w procesie karnym, nie obejmują świadków. Brak 

jest zatem na poziomie Unii Europejskiej jednolitych standardów dotyczących tej kategorii 

uczestników postępowania. Państwom członkowskim pozostawia się swobodę w zakresie 

uregulowania praw i ochrony świadków w postępowaniu karnym. Pomimo że dyrektywa 

przewiduje wprowadzenie uprawnień wyłącznie wobec pokrzywdzonych, zakłada się 

rozciągnięcie niektórych z nich także na innych świadków. Dotyczy to takich uprawnień jak: 

prawo do uzyskiwania pouczenia o uprawnieniach i obowiązkach, w pewnych sytuacjach 

prawo do informacji o zwolnieniu lub ucieczce oskarżonego, oraz prawo do przesłuchania w 

formie wideokonferencji. 

Implementacja dyrektywy 2012/29/UE obejmuje następujące obszary uprawnień 

pokrzywdzonych:  

a) rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do wstąpienia w prawa zmarłego 

pokrzywdzonego,  

b) pouczanie o przysługujących uprawnieniach i obowiązkach, 
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c) prawo do otrzymania potwierdzenia zawiadomienia o przestępstwie wraz z 

ewentualnym tłumaczeniem,  

d) prawo do informacji o sprawie,  

e) prawo do tłumaczenia pisemnego niektórych dokumentów, w szczególności 

orzeczeń podlegających zaskarżeniu lub kończących postępowanie, 

f) prawo do udziału osoby trzeciej w czynnościach postępowania przygotowawczego, 

g) szczególny tryb przesłuchania (wideokonferencja), pozwalający w uzasadnionych 

wypadkach wyeliminować bezpośredni kontakt pomiędzy pokrzywdzonym lub świadkiem a 

oskarżonym.  

Charakterystyczną cechą tego instrumentu jest możliwość uzależnienia sposobu 

realizacji wynikających z niego uprawnień od „roli ofiary w danym systemie wymiaru 

sprawiedliwości w sprawach karnych” (por. motyw 20 preambuły). Oznacza to możliwość 

pewnego dostosowania zakresu transpozycji do już istniejących rozwiązań legislacyjnych i 

praktyki. Dotyczy to zwłaszcza takich uprawnień pokrzywdzonych jak: informacja o treści 

prawomocnego wyroku, czy informacja o stanie postępowania karnego (art. 6 ust. 2 

dyrektywy), prawo do tłumaczenia pisemnego i ustnego (art. 7 ust. 1 i 3 dyrektywy), prawo 

do odwołania się od decyzji o odmowie ścigania (art. 11 dyrektywy), prawo do zwrotu 

kosztów (art. 14 dyrektywy), czy prawo do specjalnej reprezentacji dziecka w postępowaniu 

sądowym (art. 24 lit. b dyrektywy). 

Zdaniem projektodawców, zmiany mające na celu pełną transpozycję przepisów 

dyrektywy do prawa polskiego, winny zostać wprowadzone do Kodeksu postępowania 

karnego ze względu na wymóg integralności procedury karnej.  

Zmiana art. 52, 61 i 63 k.p.k. ma na celu rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do 

wstąpienia w prawa zmarłego pokrzywdzonego oraz wprowadzenie mechanizmu 

umożliwiającego ograniczenie liczby uprawnionych do wstąpienia. Dyrektywa zawiera 

definicję ofiary, za którą uznaje także członków rodziny w wypadku jej śmierci. Definicja 

członka rodziny jest szeroka i obejmuje małżonka, osobę pozostającą z ofiarą w bliskim 

pożyciu we wspólnym gospodarstwie domowym, krewnych oraz osobę pozostającą na 

utrzymaniu ofiary (art. 2.1a i 2.1b). Dotychczasowe katalogi sukcesorów procesowych 

pokrzywdzonego, oskarżyciela prywatnego lub powoda cywilnego przewidziane w 

nowelizowanych przepisach nie obejmowały osób pozostających na utrzymaniu 
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pokrzywdzonego. Rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do wstąpienia w prawa 

zmarłego pokrzywdzonego wymaga wprowadzenia mechanizmu umożliwiającego – w 

pewnych sytuacjach – ograniczenie ich ilości, poprzez odwołanie się do istniejącej procedury 

przewidzianej w art. 56 k.p.k. Celem zastosowania tego mechanizmu jest zapobieżenie 

możliwej przewlekłości postępowania spowodowanej przez wzrost jego uczestników. 

Możliwość taka wynika wprost z art. 2 ust. 2 dyrektywy.   

Art. 60a oraz 62a k.p.k. przewidują obowiązek tłumaczenia orzeczenia podlegającego 

zaskarżeniu lub kończącego postępowanie, doręczanemu oskarżycielowi prywatnemu lub 

powodowi cywilnemu, który nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim, co 

odpowiada art. 7 dyrektywy 

Zmiany w art. 253 k.p.k. oraz art. 168a k.k.w. uzupełniają istniejący już wcześniej 

system zawiadamiania pokrzywdzonego o ucieczce skazanego z zakładu karnego, a także o 

decyzjach modyfikujących stosowanie tymczasowego aresztowania. Proponowana zmiana 

dotyczy ucieczki oskarżonego z aresztu tymczasowego, co odpowiada wymogowi art. 6 ust. 5 

dyrektywy. Pokrzywdzony może z uprawnienia tego zrezygnować. Projektodawcy 

zdecydowali się również na rozciągnięcie tego uprawnienia – w pewnych wypadkach – na 

świadków. Chodzi tu o szczególnie uzasadnione okoliczności, zwłaszcza gdy oskarżony 

groził świadkowi popełnieniem przestępstwa na jego szkodę. W takich wypadkach zarówno  

świadek, jak i pokrzywdzony, świadomi grożącego im niebezpieczeństwa, będą mogli 

wystąpić o zastosowanie odpowiednich środków ochrony lub podjąć inne działania w celu 

zmniejszenia potencjalnego ryzyka przed rewanżem bądź zastraszeniem ze strony 

oskarżonego. 

Art. 299a k.p.k. umożliwia udział osoby wskazanej przez pokrzywdzonego podczas 

czynności w postępowaniu przygotowawczym. Warunkiem jest, aby udział osoby przybranej 

nie utrudniał w istotny sposób czynności. Przepis stanowi implementację art. 3 ust. 3 i art. 20 

lit. c dyrektywy, które przewidują prawo udziału osoby trzeciej wskazanej przez ofiarę w 

złożeniu zawiadomienia o przestępstwie oraz przesłuchaniu.  

Zmiana proponowana w art. 300 k.p.k. formułuje obowiązek pouczenia podejrzanego, 

pokrzywdzonego oraz świadka o przysługujących im prawach, przewidziany w art. 3 i 4 

dyrektywy. Pouczenia dokonywane mają być przy zastosowaniu standardowych wzorów, 

opracowanych przez Ministra Sprawiedliwości i sformułowanych prostym i przystępnym 

językiem.  Przyznanie świadkom prawa do informacji uznano za istotne z tego względu, że 



– 41 – 

świadomość uprawnień z pewnością przyczyni się do pełniejszego ich wykorzystywania. 

Sformalizowany sposób dokonywania pouczeń, tzn. przy zastosowaniu standardowych 

wzorów, pozwoli na uniknięcie dowolności i ewentualnych nadużyć w tym zakresie. 

Posłużenie się natomiast językiem prostym i zrozumiałym jest koniecznością, jeżeli 

omawiane uprawnienie nie ma mieć charakteru wyłącznie formalnego, ale rzeczywiście 

wpływać na świadomość prawną świadka.  

Zmiana w art. 325e § 1 k.p.k. polega na umożliwieniu stronie postępowania uzyskania 

ustnej informacji o najważniejszych motywach postanowienia o wszczęciu dochodzenia, 

odmowie wszczęcia dochodzenia, umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru 

przestępstw, umorzeniu dochodzenia oraz o jego zawieszeniu.  Potrzeba tej zmiany, jak 

również nowelizacji art. 350 k.p.k. poprzez wprowadzenie obowiązku zawiadamiania 

pokrzywdzonego o terminie i miejscu rozprawy głównej, wynika wprost z art. 6 ust. 1 i 2 

dyrektywy. Jej celem jest zwiększenie realnych uprawnień pokrzywdzonego w procesie 

karnym, które mogą być efektywnie realizowane tylko pod warunkiem posiadania informacji 

nie tylko o decyzjach, podejmowanych przez organy procesowe, ale także o motywach ich 

wydania.  

Art. 390 k.p.k. przewiduje szersze wykorzystanie urządzeń telekomunikacyjnych do 

przesłuchania świadków. Może to mieć zastosowanie w sytuacji gdy należy się obawiać, że 

obecność oskarżonego mogłaby oddziaływać krępująco na wyjaśnienia współoskarżonego 

albo na zeznania świadka lub biegłego. Art. 390 k.p.k. w brzmieniu dotychczasowym 

umożliwia jedynie przeprowadzenie przesłuchania pod nieobecność oskarżonego. 

Nowelizacja dodatkowo umożliwi przeprowadzenie przesłuchania w formie 

wideokonferencji, obecnie przewidzianej wyłącznie jako sposób przesłuchania świadka na 

odległość (art. 177 § 1a k.p.k.) oraz sposób przesłuchania świadka anonimowego (art. 184 § 4 

k.p.k.). Należy zaznaczyć, że wprowadzenie tej możliwości w omawianych sytuacjach jest 

rozwiązaniem korzystnym nie tylko dla współoskarżonego, świadka czy biegłego, ale 

również dla samego oskarżonego. Przesłuchanie w tej formie nie jest bowiem tak 

drastycznym odstępstwem od gwarancji procesowych oskarżonego jak przesłuchanie 

prowadzone pod jego nieobecność, choćby z uwagi na możliwość zadawania pytań osobie 

przesłuchiwanej.  Procedura zastosowania wideokonferencji do przesłuchania wynika z art. 

23 dyrektywy. 
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7. IMPLEMENTACJA DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 

2011/99/UE Z DNIA 13 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE EUROPEJSKIEGO NAKAZU 

OCHRONY  

Kolejnym instrumentem w zakresie ochrony pokrzywdzonych jest dyrektywa 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/99/UE z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie 

europejskiego nakazu ochrony. Jej celem jest zapewnienie, aby ochrona udzielana danej 

osobie w jednym państwie członkowskim była wykonywana i kontynuowana we wszystkich 

innych państwach członkowskich, w których osoba ta przebywa. Ma ona również na celu 

spowodowanie, aby uzasadnione korzystanie przez obywateli Unii z prawa do swobodnego 

przemieszczania się i przebywania na terytorium państw członkowskich, zgodnie z art. 21 

Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, nie skutkowało utratą przez nich ochrony 

udzielonej w ramach postępowania karnego. Termin implementacji dyrektywy upływa z 

dniem 11 stycznia 2015 r.  

Dzięki regulacjom zawartym w dyrektywie, osoby chronione w chwili przeniesienia się 

do innego państwa członkowskiego, mogą wystąpić z wnioskiem o wydanie tzw. 

europejskiego nakazu ochrony, co umożliwi władzom w nowym miejscu zamieszkania 

uznanie i wykonanie środków ochrony (np. nakazu opuszczenia mieszkania, zakazu zbliżania 

się do danej osoby) przyznanych na terytorium innego państwa.  

Należy podkreślić, że dyrektywa 2011/99/UE nie przewiduje obowiązku wprowadzenia 

do krajowych systemów prawnych nowych środków ochrony, ani nie ustanawia obowiązku 

wprowadzenia lub zmiany systemu prawa karnego na potrzeby wykonywania europejskiego 

nakazu ochrony. Tworzy ona jedynie mechanizm umożliwiający – w określonych sytuacjach 

– zastosowanie istniejących, krajowych rozwiązań prawnych.   

Dyrektywa ma zastosowanie do środków, których celem jest ochrona danej osoby przed 

czynem zabronionym innej osoby, mogącym w jakikolwiek sposób zagrozić jej życiu, 

nietykalności fizycznej lub psychicznej, godności, wolności osobistej lub seksualnej. Dotyczy 

ona następujących środków: 

a) zakazu przebywania w określonych miejscach, miejscowościach lub na określonych 

obszarach, gdzie mieszka lub które odwiedza osoba podlegająca ochronie; 

b) zakazu lub ograniczenia wszelkich form kontaktu z osobą podlegającą ochronie, w 

tym kontaktów telefonicznych, elektronicznych, korespondencyjnych, faksowych czy innych;  
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c) zakazu lub ograniczenia możliwości zbliżania się na odległość mniejszą, niż to 

określono, do osoby podlegającej ochronie. 

Wszystkie te środki ochrony są znane prawu polskiemu i mogą zostać orzeczone w 

dowolnej fazie postępowania karnego, a zatem w postępowaniu przygotowawczym, 

jurysdykcyjnym lub wykonawczym.  Zgodnie z prawem polskim zakaz przebywania w 

określonych miejscach może zostać orzeczony jako element środka zapobiegawczego w 

postaci dozoru, określonego w art. 275 § 1 k.p.k., jako środek karny określony w art. 39 pkt 

2b k.k., obowiązek probacyjny, określony w art. 72 § 1 pkt 7 k.k. lub obowiązek związany z 

warunkowym zwolnieniem skazanego, określony w art. 159 § 1 k.k.w. w zw. z art. 72 § 1 pkt 

7 k.k. Zakaz kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami może zostać w Polsce 

orzeczony jako środek zapobiegawczy na podstawie art. 275 § 1 k.p.k., środek karny 

określony w art. 39 pkt 2b k.k., obowiązek probacyjny, określony w art. 72 § 1 pkt 7a k.k. lub 

obowiązek związany z warunkowym zwolnieniem skazanego, określony w art. 159 § 1 k.k.w. 

w zw. z art. 72 § 1 pkt 7a k.k. Zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób może 

natomiast zostać orzeczony jako środek karny określony w art. 39 pkt 2b k.k., obowiązek 

probacyjny, określony w art. 72 § 1 pkt 7a k.k. lub obowiązek związany z warunkowym 

zwolnieniem skazanego, określony w art. 159 § 1 k.k.w. w zw. z art. 72 § 1 pkt 7a k.k. Z 

uwagi na elastyczną redakcję art. 275 § 1 k.p.k. określającego zakres przedmiotowy dozoru, 

zakaz taki może być również zastosowany jako środek zapobiegawczy. Tym samym polskie 

ustawodawstwo już obecnie dysponuje wszystkimi środkami, które będą nakładane i 

wykonywane na podstawie europejskiego nakazu nadzoru.  

Należy przy tym zaznaczyć, że dyrektywa ma zastosowanie do środków ochrony 

stosowanych wyłącznie w sprawach karnych, a zatem nie obejmuje analogicznych środków 

stosowanych w postępowaniu cywilnym lub administracyjnym. Z tego też względu 

uzasadniona jest transpozycja jej przepisów poprzez nowelizację k.p.k., tak jak w przypadku 

implementacji poprzednich instrumentów prawnych Unii Europejskiej z zakresu współpracy 

sądowej w sprawach karnych.  

Dyrektywa opiera się na typowym dla Unii Europejskiej mechanizmie wzajemnego 

uznawania orzeczeń w sprawach karnych. Instrumenty tego typu były wielokrotnie wdrażane 

do prawa polskiego poprzez dodawanie kolejnych rozdziałów w dziale XIII k.p.k., 

regulującym postępowanie w sprawach ze stosunków międzynarodowych. Proponuje się 
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zastosowanie tej samej techniki legislacyjnej wobec dyrektywy 2011/99/UE, przez dodanie 

do działu XIII k.p.k. dwóch rozdziałów: 66j i 66k.  

Projektowany rozdział 66j k.p.k. reguluje kwestię wystąpienia przez polski sąd lub 

prokuratora do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego 

nakazu ochrony na podstawie orzeczonego wobec oskarżonego środka zapobiegawczego, 

środka karnego lub probacyjnego albo obowiązku nałożonego w związku z warunkowym 

zwolnieniem.  

Art. 611w k.p.k. określa ustrojowe i proceduralne ramy wystąpienia o wykonanie 

nakazu. Może to nastąpić wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego i tylko wówczas, gdy jest 

to niezbędne dla ochrony jego praw. Nakaz kieruje się do właściwego sądu lub innego organu 

państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w którym pokrzywdzony przebywa lub 

oświadczy, że zamierza tam przebywać. Należy podkreślić, że pojęcie „przebywa” jest 

znaczeniowo szersze niż np. „posiada legalne stałe miejsce pobytu” (por. art. 607zd § 1 

k.p.k.) albo „posiada stałe lub czasowe miejsce pobytu”, (por. art. 611ff § 1 k.p.k.). Jest to w 

pełni zgodne z treścią art. 6 ust. 1 dyrektywy, z którego wynika, że wydanie nakazu może 

nastąpić także w wypadku krótkotrwałego wyjazdu do innego państwa członkowskiego, 

niełączącego się ze zmianą miejsca pobytu. Zasadność wydania nakazu w takiej sytuacji 

podlegać będzie ocenie sądu lub prokuratora ze względu na proponowane kryterium potrzeby 

ochrony praw pokrzywdzonego.  

W odróżnieniu od innych orzeczeń karnych podlegających wzajemnemu wykonywaniu, 

europejskiego nakazu ochrony nie przekazuje się w ślad za oskarżonym, ale za 

pokrzywdzonym. Wynika to z podstawowego założenia dyrektywy, zgodnie z którym 

projektowana procedura służyć ma wyłącznie ochronie pokrzywdzonego (por. motyw 9 

preambuły dyrektywy).   

Podobnie jak w innych instrumentach prawnych z tego zakresu, obrót następuje na 

podstawie standardowego zaświadczenia, dostępnego we wszystkich językach oficjalnych 

Unii Europejskiej. Wzór zaświadczenia określi rozporządzeniem Minister Sprawiedliwości.  

Art. 611wa k.p.k. przewiduje wykonywanie dozoru przez organ krajowy do czasu 

otrzymania informacji o wykonaniu nakazu przez właściwy sąd lub inny organ państwa 

wykonania orzeczenia. Kontynuowanie ochrony następuje także w razie otrzymania 

informacji o niemożności lub odmowie wykonania nakazu przez właściwy sąd lub inny organ 

państwa wykonania orzeczenia, o zaprzestaniu jego wykonywania przez ten organ, a także w 
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wypadku cofnięcia nakazu. Pozwala to na kontynuację ochrony pokrzywdzonego niezależnie 

od decyzji podejmowanych przez organ państwa wykonania orzeczenia lub zwłoki w 

wykonaniu nakazu przez ten organ.  

Art. 611wb k.p.k. przewiduje obowiązek powiadomienia właściwego sądu lub innego 

organu państwa wykonania orzeczenia o zmianie obowiązków nałożonych na oskarżonego 

oraz innych istotnych okolicznościach mających wpływ na wykonanie nakazu. Art. 611wc 

k.p.k. wskazuje natomiast, iż postanowienie w przedmiocie wydania nakazu nie podlega 

zaskarżeniu, co odpowiada pozostałym implementacjom z zakresu wzajemnego uznawania 

orzeczeń w sprawach karnych.  

Projektowany rozdział 66k k.p.k. określa procedurę związaną z wystąpieniem państwa 

członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony do 

właściwego organu polskiego.  

Art. 611wd zawiera normę kompetencyjną umożliwiającą wykonanie europejskiego 

nakazu ochrony przez prokuratora prokuratury rejonowej, na obszarze działania której 

przebywa pokrzywdzony.  Warunkiem zgodnym z art. 5 dyrektywy jest, aby na osobę, 

przeciwko której w państwie wydania orzeczenia prowadzone jest postępowanie karne, 

nałożony był obowiązek przebywania albo powstrzymania się od przebywania w określonych 

środowiskach lub miejscach lub powstrzymania się od kontaktów z określonymi osobami lub 

zbliżania się do określonych osób.  Podobnie jak w wypadku implementacji decyzji ramowej 

Rady 2009/829/WSiSW z dnia 23 października 2009 r. w sprawie stosowania przez państwa 

członkowskie Unii Europejskiej zasady wzajemnego uznawania do decyzji w sprawie 

środków nadzoru stanowiących alternatywę dla tymczasowego aresztowania (Dz. Urz. UE L 

294 z 2009 r., s. 20 - rozdziały 65c-65d k.p.k.), projektodawcy proponują odstąpienie od 

podziału kompetencji pomiędzy prokuratora i sąd w zależności od fazy postępowania karnego 

toczącego się w państwie wydania nakazu. Brak jest bowiem uzasadnienia dla takiego 

podziału, skoro w Polsce żadne postępowanie przygotowawcze czy sądowe przeciwko tej 

osobie się nie toczy. 

Zdanie drugie § 3 tego artykułu określa procedurę przewidzianą w art. 6 ust. 3 

dyrektywy. Zgodnie z nią, o wydanie europejskiego nakazu ochrony osoba uprawniona może 

wystąpić do właściwego organu państwa wydania orzeczenia albo do właściwego organu 

państwa wykonania orzeczenia. Jeżeli złoży taki wniosek w państwie wykonania, właściwy 

organ tego państwa bezzwłocznie przekazuje go właściwemu organowi państwa wydania. 
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Może to mieć znaczenie zwłaszcza w sytuacjach, w których potrzeba objęcia 

pokrzywdzonego nakazem ochrony powstała już podczas jego pobytu w państwie wykonania 

orzeczenia, czyli – w omawianym przypadku – w Polsce.   

Art. 611we i 611wf określają tryb postępowania w sprawie wykonania europejskiego 

nakazu ochrony. Podobnie jak implementowana dyrektywa, projektowane przepisy nie 

wprowadzają ścisłych terminów wydania orzeczenia w przedmiocie nakazu wniosku przez 

polskiego prokuratora. Co do zasady, winien on procedować niezwłocznie. Przepisy te 

przewidują również możliwość adaptacji orzeczonych obowiązków do prawa polskiego.  

Art. 611wg § 1 przewiduje obligatoryjną przesłankę odmowy uznania i wykonania 

nakazu, wynikającą z faktycznej niemożliwości kontroli wykonania obowiązków przez 

osobę, przeciwko której został wydany nakaz. Paragraf 2 zawiera standardowy katalog 

fakultatywnych przesłanek odmowy stosowanych w instrumentach z zakresu wzajemnego 

uznawania orzeczeń w UE (por. rozdziały 65a – 65d, 66a – 66d oraz 66f – 66i k.p.k.).  

Art. 611wh przewiduje obowiązek podejmowania odpowiednich działań na skutek 

informacji dotyczących nałożonych obowiązków, przekazywanych przez państwo wydania 

orzeczenia lub na skutek innych przyczyn o charakterze faktycznym lub prawnym. 

Art. 611wi określa obowiązek informowania sądu lub właściwego organu państwa 

wydania o istotnych orzeczeniach dotyczących nakazu, zapadłych w Polsce, jak również o 

ważnych okolicznościach faktycznych dotyczących wykonywania przewidzianych w nim 

obowiązków. Ponadto przewiduje on niezwłoczne zawiadomienie właściwego sądu lub 

innego organu państwa wydania orzeczenia o wszelkich okolicznościach mających wpływ na 

wykonanie nakazu, w szczególności o niestosowaniu się danej osoby do wymagań w nim 

zawartych. Zawiadomienia dokonuje się na standardowym formularzu, którego wzór określi 

Minister Sprawiedliwości. W § 3 została zawarta norma umożliwiająca prokuratora do 

dokonania czynności procesowych koniecznych dla uzyskania dowodów naruszenia 

obowiązków oraz podjęcia innych środków ustawowych w celu zapobieżenia takiemu 

naruszeniu w przyszłości, a w szczególności zapobieżenia popełnieniu przestępstwa. 

Projektowany przepis przewiduje też możliwość wystąpienia do właściwego sądu lub innego 

organu państwa wydania orzeczenia o uchylenie lub zmianę nałożonych obowiązków, jeżeli 

polski prokurator uzna to za uzasadnione. Wystąpienie takie nie jest jednak dla sądu lub 

organu zagranicznego wiążące.  
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Art. 611wj stanowi, że koszty związane z wykonaniem orzeczenia ponosi Skarb 

Państwa, co odpowiada art. 18 dyrektywy. 

Podobnie jak podczas poprzednich implementacji instrumentów prawnych UE, także w 

wypadku tej dyrektywy wprowadzenie zasady bezpośrednich kontaktów między polskimi 

sądami i prokuratorami oraz właściwymi organami innego państwa członkowskiego UE 

skutkować będzie koniecznością zmiany art. 613 k.p.k., poprzez objęcie katalogiem 

wyjątków od przewidzianej w tym przepisie reguły projektowanych rozdziałów 65j i 65k 

k.p.k. W konsekwencji polskie organy procesowe komunikować się będą ze swoimi 

odpowiednikami w innych państwach członkowskich UE z wyłączeniem Ministra 

Sprawiedliwości.   

8. ZAKRES REGULACJI 

Projektowana ustawa, oprócz przepisów autonomicznych, zakłada wprowadzenie zmian 

do następujących aktów prawnych:   

a) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 

555, z późn. zm.),  

b) ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, (Dz. U. Nr 90, poz. 

557, z późn. zm.), 

c) ustawa z dnia z dnia 10 września 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013, 

poz. 186 z późn. zm.), 

d) ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z  2010 r. 

Nr 182, poz. 1228). 

9. AKTY WYKONAWCZE 

Projektowana ustawa upoważnia Ministra Sprawiedliwości do wydania następujących 

aktów wykonawczych: 

a) rozporządzenia określającego wzór pisemnego pouczenia pokrzywdzonego o jego 

uprawnieniach i obowiązkach oraz dostępnych środkach ochrony i pomocy, 

b) rozporządzenia określającego wzór pisemnego pouczenia świadka o jego 

uprawnieniach i obowiązkach oraz dostępnych środkach ochrony i pomocy, 

c) rozporządzenia określającego wzór europejskiego nakazu ochrony, 
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d) rozporządzenia określającego wzór zaświadczenia służącego do zawiadomienia 

państwa wydania europejskiego nakazu ochrony o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na jego wykonanie, zwłaszcza zaś o naruszeniu jego postanowień.  

10. WEJŚCIE W ŻYCIE USTAWY 

Ustawa winna wejść w życie w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Termin ten 

uzasadniony jest dążnością do niezwłocznego wdrożenia systemu ochrony świadków i 

pokrzywdzonych w polskim systemie prawnym. Przepisy implementujące dyrektywę w 

sprawie europejskiego nakazu ochrony powinny natomiast wejść w życie w terminie 

przewidzianym w tym instrumencie, a mianowicie z dniem 11 stycznia 2015 r. 

 


