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- NOWELIZACJA POSTĘPOWANIA KARNEGO - 
 

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego  

oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 05 października 2019 roku 

wprowadziła istotne zmiany do procedury karnej. Nie jesteśmy w stanie opisać 

wszystkich nowości, ale przedstawiamy Państwu te najbardziej – z naszego punktu 

widzenia – istotne.  

 

WNIOSEK O WYZNACZENIE OBROŃCY Z URZĘDU 
 

Nowe przepisy przewidują możliwość przekazania przez organ prowadzący 

postępowanie przygotowawcze do sądu wniosku o wyznaczenie obrońcy z urzędu 

(wraz z innymi dokumentami niezbędnymi do rozpoznania wniosku) za 

pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej. Ustawodawca zdecydował, że 

może to nastąpić w przypadku konieczności natychmiastowego podjęcia obrony (art. 

81a § 3 Kodeksu postępowania karnego).  

 

PRZEPROWADZENIE CZYNNOŚCI BEZ UDZIAŁU STRONY 
 

W przypadku obecności obrońcy lub pełnomocnika strony istnieje możliwość 

przeprowadzenia czynności procesowej podczas nieobecności reprezentowanego –             

i to nawet w przypadku, gdy strona została prawidłowo zawiadomiona o jej terminie 

i niezależnie od powodu jej nieobecności. Nie dotyczy to sytuacji, w której udział 

strony jest obowiązkowy (art. 117 § 3a Kodeksu postępowania karnego). 

 

ZMIANA W TERMINACH 

Jeśli koniec terminu na dokonanie określonej czynności procesowej (na przykład 

wysłanie pisma procesowego) przypada na sobotę lub dzień wolny od pracy, 

czynność można wykonać następnego dnia, który nie jest sobotą lub dniem wolnym 

od pracy. Do tej pory przepis wspominał tylko o dniu wolnym od pracy i 

uregulowanie nie obejmowało soboty (art. 123 § 3 Kodeksu postępowania karnego). 
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DORĘCZANIE KORESPONDENCJI 
 

Od października istnieje możliwość odbioru pisma pozostawionego w placówce 

pocztowej adresowanego do fachowego pełnomocnika (adwokata lub radcy 

prawnego) przez osobę upoważnioną na podstawie stosownego pełnomocnictwa 

pocztowego (art. 133 § 2a Kodeksu postępowania karnego). To samo dotyczy pisma 

adresowanego do osoby, „której stan zdrowia uniemożliwia lub w znacznym 

stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma w placówce pocztowej”. W takiej sytuacji 

niemożność osobistego odebrania pisma musi być stwierdzona zaświadczeniem 

lekarskim wydanym na wniosek tej osoby lub na wniosek osoby, której udzielono 

pełnomocnictwa pocztowego.  

 

TERMINY NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PROCESOWYCH 
 

Czyli tak zwana prekluzja dowodowa, znana nam z postępowania cywilnego, 

polegająca – w skrócie rzecz ujmując – na wyznaczeniu przez sąd terminu na 

dokonanie czynności procesowej, skutkujące oddaleniem wniosku dowodowego 

zgłoszonego po upływie zakreślonego terminu (art. 170 § 1 pkt 6 Kodeksu postępowania 

karnego). 

 

ZMIANA W ZAKRESIE WNIOSKÓW DOWODOWYCH 
 

Zgodnie z  nowymi przepisami procedury karnej sąd ma prawo oddalić wniosek 

dowodowy zgłoszony przez stronę, jeśli zmierza on do przedłużania postępowania, 

czyli do jego przewlekłości. Nie będzie to możliwe w czterech sytuacjach, o których 

stanowi nowy art. 170 § 1a Kodeksu postępowania karnego: 

 

1) gdy okoliczność, która ma być udowodniona tym wnioskiem zmierza do 

ustalenia czy czyn zabroniony w ogóle został popełniony; 

2) gdy okoliczność, która ma być udowodniona tym wnioskiem zmierza do 

ustalenia czy czyn stanowi przestępstwo oraz jakiego rodzaju przestępstwo; 
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3)  gdy okoliczność, która ma być udowodniona tym wnioskiem zmierza do 

ustalenia czy czyn zabroniony został popełniony w warunkach powrotu do 

przestępstwa (tzw. recydywy); 

4) gdy okoliczność, która ma być udowodniona tym wnioskiem zmierza do 

ustalenia czy zachodzą warunki do orzeczenia pobytu sprawcy w zakładzie 

psychiatrycznym. 

DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO 
 

Zgodnie z treścią nowych przepisów sąd lub prokurator dopuszczając dowód z opinii 

biegłego sądowego nie udostępnia biegłemu całości akt sprawy, a jedynie 

poszczególne dokumenty z akt sprawy lub uwierzytelnione kopie tych dokumentów 

i to tylko w sytuacji, w której jest to – zdaniem sądu – niezbędne do wydania opinii 

(art. 198 § 1 Kodeksu postępowania karnego). Dokumenty te mogą być również 

udostępnione w postaci elektronicznej, co – zdaniem ustawodawcy – ma zmierzać do 

przyspieszenia postępowania. 

 

Pozwalając sobie na dygresję, nie jestem optymistycznie nastawiona do tej zmiany, 

bowiem uważam, że w wielu sprawach dowód z opinii biegłego ma kluczowe 

znaczenie dla rozstrzygnięcia konkretnej kwestii wymagającej wiedzy 

specjalistycznej, jeśli nie do rozstrzygnięcia całego postępowania. Tak samo jak 

adwokat powinien zapoznać się z aktami całej sprawy, aby rzetelnie przygotować 

się do pełnienia swojej funkcji obrońcy lub pełnomocnika oraz należycie 

reprezentować interesy swojego klienta, tak też biegły dla wydania rzetelnej, 

wiarygodnej, pełnej i niebudzącej jakichkolwiek wątpliwości opinii winien zapoznać 

się z całością akt postępowania. Co więcej, z treści nowego przepisu wynika wprost 

to, że biegły może wydawać opinię w sprawie bez zapoznania się z jakimikolwiek 

aktami (jeśli sąd uzna, że nie jest to niezbędne do wydania opinii). W mojej ocenie 

może przyczynić się to do łatwiejszego podważania opinii biegłych i składania 

zarzutów, m. in. w zakresie lakoniczności i nieprecyzyjności twierdzeń i wniosków. 
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PONOWNE WYDANIE POSTANOWIENIA 

O ODMOWIE WSZCZĘCIA LUB O UMORZENIU POSTĘPOWANIA 

 
Jeżeli prokurator po raz drugi nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia i 

wydaje postanowienie w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania 

przygotowawczego lub w przedmiocie jego umorzenia, postanowienie to podlega 

zaskarżeniu do prokuratora nadrzędnego. Dopiero po wydaniu przez prokuratora 

nadrzędnego postanowienia o utrzymaniu w mocy orzeczenia, pokrzywdzony ma 

prawo do wniesienia aktu oskarżenia (art. 330 § 2 Kodeksu postępowania karnego).  

 

PRZESŁUCHANIE POKRZYWDZONEGO  

W CHARAKTERZE ŚWIADKA 
 

Zgodnie z nowymi przepisami karnoprocesowymi istnieje możliwość odstąpienia od 

przesłuchania pokrzywdzonego jako świadka, jeżeli organ procesowy uzna, że 

czynność ta nie jest niezbędna do dokonania ustaleń faktycznych w sprawie. 

Ustawodawca uznał jednak, że pokrzywdzony powinien zeznawać jako świadek, jeśli 

sam tego zażąda, chyba że jego przesłuchanie będzie zmierzało do przewlekłości 

postępowania (art. 315a Kodeksu postępowania karnego). 

 

NOWE DANE OSKARŻONEGO W AKCIE OSKARŻENIA 
 

Poza dotychczas podawanymi danymi oskarżonego wymienionymi w art. 332 § 1 pkt 

1 Kodeksu postępowania karnego, takimi jak: imię i nazwisko, inne dane o jego osobie, 

dane o zastosowaniu środka zapobiegawczego oraz zabezpieczenia majątkowego, w 

chwili obecnej akt oskarżenia powinien zawierać także numer telefonu oskarżonego, 

telefaksu oraz adres poczty elektronicznej lub informację o ich nieposiadaniu. 
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POINFORMOWANIE POKRZYWDZONEGO O ZARZUTACH 
 

Nowelizacja wprowadza konieczność poinformowania pokrzywdzonego o zarzutach 

oskarżenia i ich kwalifikacji prawnej, ale tylko w sytuacji, w której pokrzywdzony 

złoży taki wniosek (art. 337a § 1 Kodeksu postępowania karnego).  

 

ROZPRAWA POD NIEOBECNOŚĆ OBROŃCY I OSKARŻONEGO 
 

Niepokojącą zmianą z punktu widzenia adwokata jest zagwarantowana nowymi 

przepisami możliwość prowadzenia rozprawy pod nieobecność oskarżonego oraz 

jego obrońcy, którzy zostali prawidłowo zawiadomieni o terminie rozprawy. Będzie 

to możliwe w szczególnie uzasadnionych wypadkach, a ocena tych wypadków należy 

oczywiście do sądu (art. 378a § 1 Kodeksu postępowania karnego). Co więcej, nie pomoże 

tutaj należyte usprawiedliwienie niestawiennictwa, czyli na przykład przedłożenie 

zwolnienia lekarskiego.  

 

WNIOSEK O TZW.  

UZUPEŁNIAJĄCE PRZEPROWADZENIE DOWODU 
 

Złożenie takiego wniosku jest ściśle związane z przeprowadzeniem przez sąd 

rozprawy pod nieobecność oskarżonego i jego obrońcy, o którym mowa powyżej. 

Wówczas mają oni prawo – najpóźniej na kolejnym terminie rozprawy (lub też 

wcześniej – stosownym pismem procesowym) – złożyć wniosek o uzupełniające 

przeprowadzenie dowodu przeprowadzonego podczas jego nieobecności, czyli na 

przykład ponowne przesłuchanie świadka celem zadania mu pytań. Prawo do 

złożenia przedmiotowego wniosku przysługuje tylko w sytuacji, w której 

niestawiennictwo oskarżonego lub jego obrońcy było należycie usprawiedliwione (art. 

378a § 3 Kodeksu postępowania karnego). 
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ZARZUTY APELACYJNE 
 

Zmiana istotna z punktu widzenia sporządzania środka odwoławczego w postaci 

apelacji lub zażalenia. Nowelizacja rozdziela zarzut naruszenia prawa materialnego 

na dwa bardziej szczegółowe. Pierwszy z nich dotyczy obrazy przepisu w zakresie 

kwalifikacji prawnej czynu zarzucanego oskarżonemu, drugi w zakresie innych – 

pozostałych - wypadków (art. 438 pkt 1a Kodeksu postępowania karnego). 

 

MOŻLIWOŚĆ SKAZANIA OSKARŻONEGO, WOBEC KTÓREGO 

WARUNKOWO UMORZONO POSTĘPOWANIE W PIERWSZEJ 

INSTANCJI PRZEZ SĄD ODWOŁAWCZY 
 

Zgodnie z dotychczasowym brzmieniem art. 454 § 1 Kodeksu postępowania karnego, sąd 

odwoławczy nie może skazać oskarżonego, który został uniewinniony w pierwszej 

instancji lub co do którego umorzono lub warunkowo umorzono postępowanie 

karne. Zgodnie z treścią zmienionego przepisu: sąd odwoławczy może skazać 

oskarżonego, wobec którego warunkowo umorzono postępowanie przed sądem 

pierwszej instancji. 

PODSUMOWANIE 
 

Trudno ocenić zaproponowane zmiany całościowo. Najwięcej kontrowersji                               

w środowisku prawniczym wzbudziła możliwość prowadzenia postępowania pod 

nieobecność obrońcy. Wprowadzenie uregulowania zostało skrytykowane głównie 

przez profesjonalnych pełnomocników jako naruszające prawo do obrony 

zagwarantowane art. 42 ust. 2 Konstytucji RP. 

 

Pojawiła się również opcja złożenia wniosku o uzupełniające przeprowadzenie 

dowodu w sytuacji, w której obrońca nie uczestniczył w jego przeprowadzaniu. 

Pytanie tylko, co jeśli sąd nie uwzględni złożonego przez obrońcę wniosku w tym 

zakresie. Czy gwarancja prawa do obrony jest zatem jedynie fikcyjna?  
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Swoją drogą, nowelizacja procedury karnej miała zapewnić – zgodnie z przyjętymi 

założeniami – jej przyspieszenie. Czy dwukrotne (potencjalnie) przeprowadzanie tego 

samego dowodu przyczyni się do usprawnienia procesu? 

 

Podobnie należałoby ocenić możliwość skazania przez sąd odwoławczy oskarżonego, 

co do którego w pierwszej instancji warunkowo umorzono postępowanie. Tego typu 

rozstrzygnięcie spowoduje, że prawomocne skazanie będzie miało miejsce tylko w 

jednej instancji. A przecież obywatel może korzystać z tzw. prawa do sądu w dwóch 

instancjach. 

 

Czas pokaże jak zmiany będą funkcjonowały w praktyce (i kiedy czeka nas kolejna 

nowelizacja J ) 

 W razie jakichkolwiek pytań 

 dotyczących postępowań karnych służymy pomocą. 

 

 

 
 

 

Polub - www.facebook.com/adwokatsandrastepien 

Obserwuj - www.instagram.com/adwokatsandrastepien 

Odwiedź – www.sandrastepien.pl 

 


