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Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

AUTOPOPRAWKA
do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw (druk 867)
W projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw
wprowadza się następujące zmiany:
1) po art. 1 dodaje się art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r.
poz. 821 i 1238 oraz z 2020 r. poz. 568, 956, 1086, 1517 i 2112) w art. 57 § 1 otrzymuje
brzmienie:
„§ 1. Kto organizuje lub przeprowadza zbiórkę ofiar na uiszczenie grzywny
orzeczonej za przestępstwo, przestępstwo skarbowe, wykroczenie lub wykroczenie
skarbowe, świadczenia pieniężnego, równowartości pieniężnej przepadku
przedmiotów,

równowartości

pieniężnej

przepadku

korzyści

majątkowej,

naprawienia szkody, nawiązki, poręczenia majątkowego lub zabezpieczenia
majątkowego albo nie będąc osobą najbliższą dla skazanego lub ukaranego uiszcza
za niego grzywnę, świadczenie pieniężne, równowartość pieniężną przepadku
przedmiotów, równowartość pieniężną przepadku korzyści majątkowej, nawiązkę
lub naprawia szkodę lub ofiarowuje mu albo osobie dla niego najbliższej pieniądze
na ten cel, podlega karze aresztu albo grzywny.”,”;
2) w art. 2:
a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) w art. 266 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Przedmiot poręczenia majątkowego nie może pochodzić z przysporzenia
na rzecz oskarżonego albo innej osoby składającej poręczenie dokonanego na ten
cel. Sąd albo prokurator może uzależnić przyjęcie przedmiotu poręczenia
majątkowego od wykazania przez osobę składającą poręczenie źródła pochodzenia
tego przedmiotu.”;”,
b) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
„11) po art. 610 dodaje się art. 610a w brzmieniu:
„Art. 610a. Minister Sprawiedliwości może zawrzeć z odpowiednim organem
państwa obcego porozumienie przewidujące podział kwot lub przedmiotów

uzyskanych z wykonania orzeczenia skazującego na grzywnę lub z orzeczenia
przepadku, o których mowa w art. 609 § 2 oraz art. 610 § 4 i 5.”.”;
3) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842) po art. 14f
dodaje się art. 14fa w brzmieniu:
„Art. 14fa. 1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego
albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu roku od
odwołania ostatniego z nich, w sprawach rozpoznawanych według przepisów ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego o przestępstwa zagrożone
karą pozbawienia wolności, której górna granica nie przekracza 5 lat, na rozprawie
apelacyjnej sąd orzeka w składzie jednego sędziego, jeżeli w pierwszej instancji sąd
orzekał w takim samym składzie.
2. Sąd orzeka na rozprawie apelacyjnej w składzie jednego sędziego również
po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, jeżeli przewód sądowy na tej rozprawie
rozpoczęto przed upływem tego okresu.”;
4)

po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:
„Art. 3a.1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo
stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w terminie 6 miesięcy po dniu
ich odwołania, nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie
wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
2. Okresy, o których mowa w ust. 1, liczy się od dnia 14 marca 2020 r. – w
przypadku stanu zagrożenia epidemicznego, oraz od dnia 20 marca 2020 r. – w
przypadku stanu epidemii.”;
5) art. 4 otrzymuje brzmienie:
„Art. 4. Do spraw wszczętych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”;
6) po art. 4 dodaje się art. 4a w brzmieniu:

„Art. 4a. W sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
rozpoczęto przewód sądowy na rozprawie apelacyjnej, sąd orzeka w składzie
dotychczasowym do czasu zakończenia postępowania w tej instancji.”;
7) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. Do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
oraz kar orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis
art. 3a, chyba że termin przedawnienia już upłynął.”.

Uzasadnienie
Proponowana zmiana pkt 1 autopoprawki, w obrębie art. 57 § 1 Kodeksu wykroczeń, ma
na celu wzmocnienie efektywności regulacji procesowej odnoszącej się do poręczenia
majątkowego, gdyż przysporzenia, o których mowa w projektowanym w pkt 2a przepisie
procesowym, mogą przybierać także postać ofiar na zbiórkę. Zmiana ta jest także konieczna z
uwagi na wejście w życie nowej ustawy dotyczącej zbiórek publicznych, czyli ustawy z dnia
14 marca 2014 r. o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych (Dz. U. 2020, poz. 1672), która
weszła w życie z dniem 18 lipca 2014 r. Ustawa ta pojęcie zbiórek publicznych odnosi do
zbiórek przeprowadzanych w miejscu publicznym i z przeznaczeniem na cel pozostający w
sferze zadań publicznych, o którym mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020, poz. 1057) oraz na cele
religijne. Zbiórka ofiar na uiszczenie grzywny, bądź innej dolegliwości finansowej o
charakterze prawnokarnym nie jest zbiórką na cel pozostający w sferze zadań publicznych.
Pojęcie zbiórki publicznej, o której mowa w tym wykroczeniu, było powiązane z pojęciem
zbiórki publicznej określonej w poprzednio obowiązującej ustawie z dnia 15 marca 1933 r. o
zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 732), zgodnie z którą zbiórką publiczną było
wszelkie publiczne zbieranie ofiar w gotówce lub naturze na pewien z góry określony cel.
Wyeliminowanie z przepisu znamienia publiczności pozwoli na objęcie zakresem
penalizacji wszystkich form zbiórek (publicznych i niepublicznych), wszystkich sposobów ich
przeprowadzania (w sposób tradycyjny, z wykorzystaniem ogłoszenia w prasie, radiu lub
telewizji, a także zbiórkę ofiar za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci
telekomunikacyjnej) oraz umożliwi określenie w przepisie karnym szerokiego spektrum celów
zbiórek, niezależnie od ograniczeń wynikających z obowiązującej ustawy o zasadach
prowadzenia zbiórek publicznych. Podkreślić przy tym należy, że z punktu widzenia
karygodności czynu stypizowanego w art. 57 § 1 k.w. nie ma znaczenia w jakiej formie oraz w
jaki sposób przeprowadzana jest zbiórka na cel, o którym mowa tym przepisie.
Autopoprawka określona w pkt 2a wprowadza wyłączenie możliwości pokrywania
poręczeń majątkowych z przysporzeń na rzecz oskarżonego albo innej osoby składającej
poręczenie dokonanych na ten cel, w szczególności pochodzących ze zbiórek ofiar, jak również
dobrowolnych wpłat poszczególnych osób poza zbiórkami wynika z istoty środka
zapobiegawczego w postaci poręczenia majątkowego. Środek ten zakłada finansową
odpowiedzialność oskarżonego, bądź innej osoby składającej poręczenie za prawidłową
realizację przez oskarżonego jego obowiązków procesowych, w szczególności obowiązku
stawiennictwa przed organem procesowym. Odpowiedzialność ta związana jest z ryzykiem

utraty środków złożonych jako poręczenie majątkowe w razie nierealizowania przez
oskarżonego tych obowiązków. W przypadku złożenia poręczenia majątkowego pochodzącego
z przysporzeń na rzecz oskarżonego albo innej osoby składającej poręczenie dokonanych na
ten cel następuje rozerwanie związku pomiędzy odpowiedzialnością a ryzykiem utraty
środków, gdyż oskarżony albo osoba składająca poręczenie nie ryzykuje utraty własnych
środków, ale środków, które uzyskała wskutek przysporzenia pochodzącego od osób trzecich.
Dodatkowym, lecz równie istotnym argumentem przemawiającym za wyłączeniem
możliwości pokrywania poręczeń majątkowych z przysporzeń na rzecz oskarżonego albo innej
osoby składającej poręczenie dokonanych na ten cel jest fakt, że w przypadku, gdy oskarżony
prawidłowo realizuje swoje obowiązki procesowe i następuje zwolnienie poręczenia
majątkowego, to dochodzi do nienależnego uzyskania, przez składającego poręczenie
(oskarżonego lub inną osobę) korzyści majątkowych w postaci środków zebranych od osób
trzecich.
Autopoprawka określona w pkt 2b, zmieniająca brzmienie projektowanego art. 610a
k.p.k., ma charakter redakcyjny i polega na usunięciu omyłki w numeracji powołanej w
przepisie jednostki redakcyjnej k.p.k. Zamiast odwołania do nieistniejącego art. 609 § 4 k.p.k.
projektowany przepis winien zawierać odwołanie do art. 609 § 2 k.p.k.
Autopoprawka określona w pkt 3, polegająca na dodaniu w ustawie z dnia 2 marca 2020
r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych
(Dz. U. poz. 1842) art. 14fa, zmierza do wprowadzenia w okresie obowiązywania stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz w ciągu
roku od odwołania ostatniego z nich orzekania przez sąd karny w sprawach o przestępstwa
zagrożone karą pozbawienia wolności, której górna granica nie przekracza 5 lat, na rozprawie
apelacyjnej w składzie jednego sędziego, jeżeli w pierwszej instancji sąd orzekał w takim
samym składzie.
Uzasadnieniem tej poprawki jest wzgląd na konieczność zwiększenia bezpieczeństwa
epidemicznego i zdrowotnego sędziów orzekających na rozprawie w tym okresie, a z punktu
widzenia procesowego ograniczenie składów kolegialnych w postępowaniu odwoławczym
powinno mieć miejsce przede wszystkim w sprawach o drobniejsze przestępstwa, zagrożone
karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności.
Autopoprawka określona w pkt 4, dodająca art. 3a, ma na celu sprecyzowanie sposobu
obliczania okresu, w którym nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie
wykonania kary w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe. Może bowiem zachodzić

wątpliwość, czy do okresu tego wlicza się również okres obowiązywania stanu zagrożenia
epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 mający miejsce przed
dniem wejścia w życie ustawy i trwający w tym dniu, czy też nie.
Wskazane zagadnienie nie ma nic wspólnego z retroaktywnością obowiązywania
przepisu art. 3a, gdyż tę kwestię reguluje bez reszty art. 5 projektowanej ustawy. Przepis art. 3a
ustawy nie działa wstecz, gdyż jeżeli przed dniem jego wejścia w życie nastąpiło przedawnienie
określone w tej regulacji, to nie ma mowy o „odżyciu” tego terminu.
Natomiast wątpliwości mogą pojawiać się co do tego, czy w odniesieniu do czynu,
którego karalność albo wykonanie kary nie było przedawnione w dniu wejścia w życie ustawy,
przy obliczaniu okresu, o który wydłuża się termin przedawnienia, uwzględnia się również
okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z
powodu COVID-19 mający miejsce przed dniem wejścia w życie ustawy i trwający w tym dniu.
Poprawka jednoznacznie przesądza o pozytywnym rozstrzygnięciu tej kwestii, biorąc pod
uwagę, że istota instytucji przedłużenia okresu przedawnienia sprowadza się do
ekstraordynaryjnych warunków rozstrzygania spraw karnych przez sądy w okresie stanu
zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, które
istnieją przez cały czas.
Wskazane racje związane z ekstraordynaryjnymi warunkami rozstrzygania spraw
karnych przez sądy w okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii uzasadniają
słuszność zapatrywania o konieczności wydłużenia przedawnienia karalności o okres, w
którym sądy nie mogły sprawować wymiaru sprawiedliwości w należytych warunkach. W ten
sposób wstrzymanie biegu przedawnienia karalności oraz wykonania kary w sprawach o
przestępstwa i przestępstwa skarbowe obejmie łącznie cały okres trwania pandemii od czasu
wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego.
Jednocześnie należy wskazać, że Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodne z ustawą
zasadniczą jedynie wprowadzenie retroaktywności przepisów wydłużających okresy
przedawnienia, pozostawiając ustawodawcy swobodę w określaniu sposobu obliczania
terminów, o które następuje wydłużenie tego okresu, jeżeli przepis odnosi się do przestępstw,
których ściganie nie było przedawnione w dniu wejścia w życie ustawy.
Autopoprawka określona w pkt 5, polegająca na zmianie brzmienia art. 4, ma na celu
zapewnienie stosowania przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania
karnego w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą do wszystkich postępowań wszczętych przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w tym także do postępowań w przedmiocie wydania
listu żelaznego.

Autopoprawka określona w pkt 6, polegająca na dodaniu art. 4a, podyktowana jest
względami ekonomiki procesowej w celu zapobieżenia konieczności prowadzenia wszystkich
niezakończonych postępowań odwoławczych od początku w składzie jednoosobowym w
sytuacjach objętych normą wprowadzonego przepisu.
Autopoprawka określona w pkt 7, w zakresie art. 5, ma charakter techniczny – wprost
wskazuje, że do czynów popełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy oraz kar
orzeczonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 3a, chyba
że termin przedawnienia już upłynął, tj. stosuje się przepis o zawieszeniu biegu przedawnienia.
Autopoprawka jest zgodna prawem Unii Europejskiej.
Autopoprawka nie wymaga przedstawienia właściwym organom i instytucjom Unii
Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, dokonania
powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
Autopoprawka nie będzie miała wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz
małych i średnich przedsiębiorców. Nie przewiduje się również wpływu na rodzinę, obywateli
oraz gospodarstwa domowe, w tym osoby starsze i niepełnosprawne.
Autopoprawka nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega procedurze
notyfikacji aktów prawnych określonej w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia
2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu notyfikacji norm i aktów
prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597 ).
Autopoprawka nie pociąga za sobą skutków finansowych dla budżetu państwa i
jednostek samorządu terytorialnego.

