
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 5 stycznia

2011 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych

ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1:

a) w pkt 1:

- w lit. a, w § 2 po wyrazie "utrwalanie" dodaje się wyraz "treści",

- w lit. b, w § 8 wyrazy "utrwalania rozmów" zastępuje się wyrazami

"utrwalania treści rozmów telefonicznych",

b) w pkt 3 w lit. b, w § 4 po wyrazach "utrwalanie rozmów" dodaje się wyraz

"telefonicznych";

2) w art. 1 w pkt 2, w art. 237a wyrazy "od jej zakończenia" zastępuje się wyrazami

"od dnia jej zakończenia";

3) w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w § 3 wyrazy "o zniszczenie" zastępuje się wyrazami

"o zarządzenie zniszczenia";



- 2 -

4) w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

"Sąd orzeka w przedmiocie wniosku niezwłocznie, na posiedzeniu bez udziału stron.";

5) w art. 2 w pkt 1, w pkt 7a wyraz "prawidłowością" zastępuje się wyrazami

"zgodnością z prawem";

6) w art. 2 w pkt 1, w pkt 7a wyrazy "organów ścigania" zastępuje się wyrazami "przez

organy ścigania";

7) w art. 2 w pkt 2, w art. 10ea dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się

ust. 2 w brzmieniu:

"2. Informacja, o której mowa w ust. 1, powinna być przedstawiona Sejmowi

i Senatowi do dnia 30 czerwca roku następnego po roku nią objętym.";

8) w art. 2 w pkt 3:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 5" zastępuje się wyrazami "ust. 5 i 6",

b) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

"6. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Prokuratora Generalnego,

określi w drodze rozporządzenia, sposób realizacji zadań związanych ze

współpracą prokuratury z organizacjami międzynarodowymi lub

ponadnarodowymi działającymi na podstawie umów międzynarodowych,

w tym umów konstytuujących organizacje międzynarodowe, ratyfikowanych

przez Rzeczpospolitą Polską, mając na uwadze konieczność prawidłowej

realizacji obowiązków wynikających z tych umów lub aktów prawa

stanowionego przez organizację międzynarodową, w szczególności

zapewnienie wymiany informacji między państwami członkowskimi tych

organizacji i organami tych organizacji, realizacji wniosków o pomoc prawną,

zapewnienie dostępu organom tych organizacji do posiadanych rejestrów

zawierających istotne informacje dla postępowań karnych, ochrony

przetwarzanych danych osobowych i bezpieczeństwa przetwarzanych

danych.";
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9) w art. 3 w pkt 1 w lit. a:

a) po wyrazach "sąd okręgowy" dodaje się wyrazy "może, w drodze postanowienia,

zarządzić kontrolę operacyjną",

b) wyrazy "zgody właściwego, z uwagi na siedzibę składającego wniosek organu

Policji, prokuratora okręgowego, może, w drodze postanowienia, zarządzić

kontrolę operacyjną" zastępuje się wyrazami "zgody prokuratora okręgowego

właściwego ze względu na siedzibę składającego wniosek organu Policji";

10) w art. 3 w pkt 1 w lit. g, w ust. 15c:

a) wyrazy "albo przez inną osobę, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1,"

zastępuje się wyrazami "albo popełnionego przez inną osobę,",

b) na końcu dodaje się wyrazy ", na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1";

11) w art. 3 w pkt 1 w lit. g, ust. 15d otrzymuje brzmienie:

"15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, prokurator kieruje do sądu nie później niż

w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas

stosowania kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez organ Policji

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia

tej kontroli.";

12) w art. 3 w pkt 1 w lit. j, w ust. 22 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Informacja powinna być przedstawiona Sejmowi i Senatowi do dnia 30 czerwca roku

następnego po roku nią objętym.";

13) w art. 3 w pkt 2:

a) w lit. a i b wyrazy "w ust. 1" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 i 2",

b) w lit. c, w ust. 4 i 5 wyrazy "w ust. 1" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 i 2",

c) po lit. c dodaje się lit. … w brzmieniu:

"…) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być niejawnie rejestrowane

za pomocą urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku.",",

d) w lit. d, w ust. 7 wyrazy "w ust. 1" zastępuje się wyrazami "w ust. 1 i 2",

e) dodaje się lit. f w brzmieniu:
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"f) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

"9. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, w porozumieniu z Ministrem

Sprawiedliwości, określi, w drodze rozporządzenia, sposób

przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których mowa

w ust. 1 i 2, a także przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów

uzyskanych podczas stosowania tych czynności, uwzględniając potrzebę

zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności

i uzyskanych materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.";";

14) w art. 3 w pkt 2 w lit. a, w ust. 3 wyrazy "zgody właściwego, z uwagi na siedzibę

składającego wniosek organu Policji, prokuratora okręgowego," zastępuje się

wyrazami "zgody prokuratora okręgowego właściwego ze względu na siedzibę organu

Policji składającego wniosek,";

15) w art. 3 w pkt 3 w lit. a, w ust. 2 wyrazy "z uwagi na" zastępuje się wyrazami

"ze względu na";

16) w art. 4 w pkt 1:

a) w lit. e, w ust. 9 i 10 skreśla się wyraz "właściwego",

b) w lit. f, w ust. 16 skreśla się wyraz "właściwemu",

c) w lit. h, w ust. 18a skreśla się wyraz "właściwego";

17) w art. 4 w pkt 1 w lit. g, w ust. 16c:

a) wyrazy "albo przez inną osobę, na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1,"

zastępuje się wyrazami "albo popełnionego przez inną osobę,",

b) na końcu dodaje się wyrazy ", na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1";

18) w art. 4 w pkt 1 w lit. g, ust. 16d otrzymuje brzmienie:

"16d. Wniosek, o którym mowa w ust. 16c, prokurator kieruje do sądu nie później niż

w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas

stosowania kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez organ Straży

Granicznej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia

zakończenia tej kontroli.";
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19) w art. 5 w pkt 3:

a) w lit. a, w ust. 1 w pkt 2,

b) w lit. c, w ust. 3

- wyrazy "w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe" zastępuje się

wyrazami "w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe";

20) w art. 5 w pkt 3 w lit. b, w ust. 1c:

a) wyrazy "albo przez inną osobę, na wniosek Prokuratora Generalnego" zastępuje się

wyrazami "albo popełnionego przez inną osobę,",

b) na końcu dodaje się wyrazy ", na wniosek Prokuratora Generalnego";

21) w art. 5 w pkt 3 w lit. b, ust. 1d otrzymuje brzmienie:

"1d. Wniosek, o którym mowa w ust. 1c, Prokurator Generalny kieruje do sądu nie

później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych

podczas stosowania kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez Generalnego

Inspektora Kontroli Skarbowej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie

2 miesięcy od dnia zakończenia tej kontroli.";

22) w art. 5 w pkt 4, w ust. 1 wyrazy "postępowania w sprawach" zastępuje się wyrazami

"postępowanie w sprawie";

23) w art. 6 w pkt 1 w lit. e, w ust. 16 skreśla się wyraz "właściwemu";

24) w art. 6 w pkt 1 w lit. f, w ust. 16c:

a) wyrazy "albo przez inną osobę, na wniosek właściwego prokuratora, o którym

mowa w ust. 1," zastępuje się wyrazami "albo popełnionego przez inną osobę,",

b) na końcu dodaje się wyrazy ", na wniosek prokuratora, o którym mowa w ust. 1";

25) w art. 6 w pkt 1 w lit. f, ust. 16d otrzymuje brzmienie:

"16d. Wniosek, o którym mowa w ust. 16c, prokurator kieruje do sądu nie później niż

w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych podczas

stosowania kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez organ Żandarmerii
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Wojskowej niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia

zakończenia tej kontroli.";

26) w art. 6 w pkt 2 w lit. b, w ust. 3a wyrazy "o których mowa w ust. 1" zastępuje się

wyrazami "o których mowa w ust. 1 i 2";

27) w art. 7 w pkt 1 w lit. f, w ust. 15c:

a) wyrazy "albo przez inną osobę, na wniosek Prokuratora Generalnego," zastępuje się

wyrazami "albo popełnionego przez inną osobę,",

b) na końcu dodaje się wyrazy ", na wniosek Prokuratora Generalnego";

28) w art. 7 w pkt 1 w lit. f, ust. 15d otrzymuje brzmienie:

"15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, Prokurator Generalny kieruje do sądu nie

później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych

podczas stosowania kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez Szefa ABW

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia

tej kontroli.";

29) w art. 8 w pkt 1 w lit. f, w ust. 15c:

a) wyrazy "albo przez inną osobę, na wniosek Prokuratora Generalnego," zastępuje się

wyrazami "albo popełnionego przez inną osobę,",

b) na końcu dodaje się wyrazy ", na wniosek Prokuratora Generalnego";

30) w art. 8 w pkt 1 w lit. f, ust. 15d otrzymuje brzmienie:

"15d. Wniosek, o którym mowa w ust. 15c, Prokurator Generalny kieruje do sądu nie

później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych

podczas stosowania kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez Szefa CBA

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia

tej kontroli.";

31) w art. 9 w pkt 1 w lit. f, w ust. 14c:

a) wyrazy "albo przez inną osobę, na wniosek Prokuratora Generalnego," zastępuje się

wyrazami "albo popełnionego przez inną osobę,",
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b) na końcu dodaje się wyrazy ", na wniosek Prokuratora Generalnego";

32) w art. 9 w pkt 1 w lit. f, ust. 14d otrzymuje brzmienie:

"14d. Wniosek, o którym mowa w ust. 14c, Prokurator Generalny kieruje do sądu nie

później niż w ciągu miesiąca od dnia otrzymania materiałów zgromadzonych

podczas stosowania kontroli operacyjnej, przekazanych mu przez Szefa SKW

niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 2 miesięcy od dnia zakończenia

tej kontroli.";

33) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. Informację Prokuratora Generalnego za 2010 r., o której mowa w art. 10ea

ustawy, o której mowa w art. 2, Prokurator Generalny przedstawia Sejmowi

i Senatowi do dnia 31 grudnia 2011 r.";

34) w art. 10 wyrazy "30 dni" zastępuje się wyrazami "3 miesięcy".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych

ustaw, została rozpatrzona przez Senat na 69. posiedzeniu. W uchwale podjętej w dniu 27

stycznia 2011 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 34 poprawek.

Do grupy poprawek wymagających odrębnego wyjaśnienia należy poprawka nr 5,

która w art. 2 ustawy, zmienia przepis art. 3 ust. 1 ustawy o prokuraturze. Przepis art. 3

określa podstawowe zadania prokuratury; do listy tych zadań ustawa zmieniająca dodała

nadzór nad inicjowaniem i przeprowadzaniem przez organy ścigania czynności operacyjno-

rozpoznawczych. Senat w swojej poprawce proponuje określenie charakteru i celu tego

nadzoru, którym powinno być badanie inicjowania i przeprowadzania czynności operacyjno-

rozpoznawczych z punktu widzenia ich zgodności z prawem.

Poprawki 7, 12 i 33 winny być rozpatrywane łącznie. Celem ich wprowadzenia jest

wyznaczenie Prokuratorowi Generalnemu i ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych

terminu w jakim powinni przedstawiać Sejmowi i Senatowi informacje dotyczące

prowadzonych w kraju kontroli operacyjnych i liczby objętych nimi osób. Senat uznał, że

zakreślenie terminu jest wskazane po to, by przedstawiane informacje były stosunkowo

aktualne, jednocześnie wyznaczony termin jest na tyle długi, by umożliwić obu podmiotom

komfort sporządzenia informacji, bez wywoływania wrażenia obowiązku działania pod presją

czasu.

Poprawka 33 wskazuje, że jawna informacja Prokuratora Generalnego powinna być

przygotowana także za miniony 2010 r. Po ewentualnym przyjęciu poprawek 7 i 12 oraz

biorąc pod uwagę proponowane przez Senat wydłużenie okresu vacatio legis ustawy,

dotrzymanie terminu 30 czerwca 2011 r. mogłoby stać się utrudnione, dlatego Senat

proponuje w przepisie przejściowym, osobny termin na przygotowanie i przedstawienie

informacji Prokuratora Generalnego, jednorazowo przedłużając go do dnia 31 grudnia 2011 r.

W poprawce 8 Senat proponuje dodanie przepisu zawierającego delegację dla

Ministra Sprawiedliwości do określenia w rozporządzeniu kwestii związanych ze współpracą

prokuratury z organizacjami międzynarodowymi i ponadnarodowymi w sprawach karnych.

Przyjęcie tej poprawki umożliwi wdrożenie decyzji Rady 2009/426/WSiSW z dnia 16 grudnia

2008 r. o wzmocnieniu Eurojust i zmieniającej decyzję 2002/187/WSiSW ustanawiającą

Eurojust w celu walki z poważną przestępczością.
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Poprawki nr 11, 18, 21, 25, 28, 30 i 32 wprowadzają w ustawach kompetencyjnych

zmiany dotyczące terminów podejmowania czynności przez odpowiednie organy w ramach

postępowania w sprawie wyrażania przez sąd zgody następczej. W przedłożonej ustawie,

w zmienianych poprawkami Senatu przepisach, stanowi się, że wniosek o wykorzystanie w

postępowaniu karnym dowodu uzyskanego w wyniku kontroli operacyjnej (w warunkach

określonych ustawą) prokurator musi skierować do sądu nie później niż 2 miesiące od

zakończenia kontroli operacyjnej. Ustawa jednak nie określa w jakim terminie organy Policji

(i innych służb) mają obowiązek przesłać prokuratorowi materiały zgromadzone podczas

stosowania kontroli operacyjnej. W tej sytuacji dotrzymanie terminu przez prokuratora

byłoby całkowicie uzależnione od czasu działania Policji i innych służb.

Senat przedkłada w swej uchwale poprawki, które określają terminy wykonywania

przypisanych obowiązków odrębnie dla każdego podmiotu uczestniczącego w postępowaniu,

równomiernie i racjonalnie rozkładając je w czasie.

Pozostałe poprawki mają charakter doprecyzowujący, korygują błędne odesłania lub

zapewniają ustawie jednolitość terminologiczną.


