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Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póên. zm.2)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 400 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ równie˝ w sprawach
o wykroczenia pope∏nione przez ˝o∏nierzy
w czynnej s∏u˝bie wojskowej.”;

2) w art. 647:

a) w § 1 pkt 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„1) ˝o∏nierzy w czynnej s∏u˝bie wojskowej
o przest´pstwa:

a) okreÊlone w rozdzia∏ach XXXIX—XLIV
Kodeksu karnego,

b) pope∏nione przeciwko organowi wojsko-
wemu lub innemu ˝o∏nierzowi,

c) pope∏nione podczas lub w zwiàzku z pe∏-
nieniem obowiàzków s∏u˝bowych, w ob-
r´bie obiektu wojskowego lub wyznaczo-
nego miejsca przebywania, na szkod´
wojska lub z naruszeniem obowiàzku wy-
nikajàcego ze s∏u˝by wojskowej,

d) pope∏nione za granicà, podczas u˝ycia
lub pobytu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej poza granicami paƒstwa,
w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o zasadach u˝ycia lub pobytu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza
granicami paƒstwa (Dz. U. Nr 162,
poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210,
poz. 2135),

2) pracowników wojska o przest´pstwa:

a) okreÊlone w art. 356—363 Kodeksu kar-
nego w zwiàzku z art. 317 § 2 tego kodek-
su,

b) pope∏nione za granicà, podczas u˝ycia
lub pobytu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej poza granicami paƒstwa,
w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o zasadach u˝ycia lub pobytu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza
granicami paƒstwa.”,

b) dodaje si´ § 3—5 w brzmieniu:

„§ 3. W razie zwolnienia ˝o∏nierza z czynnej
s∏u˝by wojskowej lub ustania zatrudnienia
pracownika w wojsku spraw´, o której
mowa w § 1 pkt 1 lit. b lub d, oraz — je˝e-
li przest´pstwo nie wià˝e si´ z narusze-
niem obowiàzku s∏u˝bowego — w § 1
pkt 2 lit. b, sàd wojskowy, najpóêniej do
dnia rozpocz´cia przewodu sàdowego na
rozprawie g∏ównej, mo˝e przekazaç do
rozpoznania sàdowi powszechnemu, je˝e-
li dobro wymiaru sprawiedliwoÊci temu
si´ nie sprzeciwia.

§ 4. W toku post´powania przygotowawczego
uprawnienie okreÊlone w § 3 przys∏uguje
odpowiednio prokuratorowi wojskowe-
mu.

§ 5. Na postanowienie w przedmiocie przeka-
zania sprawy w myÊl § 3 i 4 przys∏uguje
za˝alenie; za˝alenie na postanowienie
prokuratora wojskowego rozpoznaje sàd
wojskowy w∏aÊciwy do rozpoznania spra-
wy.”;

3) w art. 650 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Przekazanie nie mo˝e nastàpiç, je˝eli sprawa
dotyczy przest´pstwa wskazanego w art. 647
§ 1 pkt 1 lit. a lub c lub pkt 2 lit. a oraz
w art. 648 pkt 1.”;

4) w art. 668 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Post´pujàc w myÊl art. 334 § 2 prokurator
wojskowy poucza oskar˝onego oraz po-
krzywdzonego nieb´dàcego ˝o∏nierzem tak-
˝e o prawie do z∏o˝enia wniosku, o którym
mowa w art. 669 § 2 i 2a.”;

5) w art. 669 po § 2 dodaje si´ § 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Przepis § 2 stosuje si´ odpowiednio na
wniosek pokrzywdzonego nieb´dàcego ˝o∏-
nierzem; w wypadku okreÊlonym w art. 55
§ 1 wniosek do∏àcza si´ do aktu oskar˝e-
nia.”;

1651

USTAWA

z dnia 5 grudnia 2008 r.

o zmianie ustawy — Kodeks post´powania karnego oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´: ustaw´ z dnia 6 kwietnia

1990 r. o Policji, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o ustroju sàdów wojskowych, ustaw´ z dnia
10 wrzeÊnia 1999 r. — Kodeks karny skarbowy, ustaw´
z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Kodeks post´powania w spra-
wach o wykroczenia.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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 oraz
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 i Nr 234,
poz. 1571.
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6) w art. 671:

a) po § 1 dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Udzia∏ obroƒcy w posiedzeniu sàdu woj-
skowego przeciwko osobom wymienio-
nym w § 1 jest obowiàzkowy równie˝
w wypadkach przewidzianych w art. 339
§ 1 pkt 2 i 3.”,

b) uchyla si´ § 3,

c) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W wypadkach okreÊlonych w § 1, 1a i 2
stosuje si´ odpowiednio art. 81.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póên. zm.3)) art. 2
otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. W zakresie, trybie i na zasadach okreÊlonych
w odr´bnych przepisach zadania przewidzia-
ne dla Policji wykonujà w Si∏ach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w stosunku
do ˝o∏nierzy ˚andarmeria Wojskowa i woj-
skowe organy porzàdkowe.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 226, poz. 1676) w art. 1 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Sàdy wojskowe sprawujà w Si∏ach Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedli-
woÊci w sprawach karnych w zakresie przewi-
dzianym w ustawach oraz orzekajà w innych
sprawach, je˝eli zosta∏y one przekazane do ich
w∏aÊciwoÊci odr´bnymi ustawami.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. — Ko-
deks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r. Nr 111, poz. 765
i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 66, poz. 410
i Nr 215, poz. 1355) wprowadza si´ nast´pujàce zmia-
ny:

1) w art. 115 § 1a otrzymuje brzmienie:

„§ 1a. Sàdy wojskowe orzekajà w sprawach
o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe osób, o których mowa w art. 53
§ 36:

1) pope∏nione podczas lub w zwiàzku z pe∏-
nieniem obowiàzków s∏u˝bowych, w ob-
r´bie obiektu wojskowego lub wyznaczo-
nego miejsca przebywania, na szkod´
wojska lub z naruszeniem obowiàzku wy-
nikajàcego ze s∏u˝by wojskowej;

2) pope∏nione za granicà, podczas u˝ycia
lub pobytu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospoli-
tej Polskiej poza granicami paƒstwa,
w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia
1998 r. o zasadach u˝ycia lub pobytu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza
granicami paƒstwa (Dz. U. Nr 162,
poz. 1117 oraz z 2004 r. Nr 210,
poz. 2135).”;

2) w art. 116:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Orzecznictwu wojskowego sàdu garnizo-
nowego podlegajà tak˝e sprawy o wykro-
czenia skarbowe pope∏nione przez osoby,
o których mowa w art. 53 § 36, w zakresie
wynikajàcym z art. 115 § 1a, co nie wyklu-
cza odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej.
W wypadku pope∏nienia wykroczenia
skarbowego podlegajàcego w∏aÊciwoÊci
sàdów wojskowych w∏aÊciwy dowódca
zawiadamia niezw∏ocznie prokuratora
wojskowego albo wojskowy sàd garnizo-
nowy o wynikach post´powania dyscypli-
narnego i zastosowanych karach dyscypli-
narnych. Sprawy o wykroczenia skarbowe
nie przestajà podlegaç orzecznictwu woj-
skowego sàdu garnizonowego mimo
zwolnienia ˝o∏nierza z czynnej s∏u˝by woj-
skowej.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. O pope∏nieniu przez ˝o∏nierza w czynnej
s∏u˝bie wojskowej wykroczenia skarbowe-
go podlegajàcego w∏aÊciwoÊci sàdów
wojskowych zawiadamia si´ prokuratora
wojskowego. Dotyczy to równie˝ wypadku
przewidzianego w § 2, ale tylko w razie od-
mowy przyj´cia mandatu karnego lub nie-
uiszczenia w terminie kary grzywny na∏o-
˝onej w drodze mandatu karnego.”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Je˝eli przepisy § 1—4 nie stanowià ina-
czej, post´powanie w sprawach o wykro-
czenia skarbowe podlegajàce w∏aÊciwoÊci
sàdów wojskowych odbywa si´ wed∏ug
przepisów niniejszego kodeksu, majàcych
zastosowanie w sprawach karnych podle-
gajàcych orzecznictwu sàdów wojsko-
wych, które stosuje si´ odpowiednio;
w szczególnoÊci w sprawach o wykrocze-
nia skarbowe stosuje si´ odpowiednio
przepisy Kodeksu post´powania karnego
o post´powaniu uproszczonym, z wyjàt-
kiem art. 325b—325d oraz 483.”;

3) w art. 134 w § 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) ˚andarmeria Wojskowa — w sprawach o prze-
st´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe
pope∏nione przez osoby okreÊlone w art. 53
§ 36, w zakresie podlegajàcym w∏aÊciwoÊci sà-
dów wojskowych;”.

Art. 5. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. — Ko-
deks post´powania w sprawach o wykroczenia (Dz. U.
z 2008 r. Nr 133, poz. 848 i Nr 214, poz. 1344) w art. 10
§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W sprawach o wykroczenia pope∏nione przez:

1) ˝o∏nierzy w czynnej s∏u˝bie wojskowej:

a) przeciwko organowi wojskowemu lub in-
nemu ˝o∏nierzowi,

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz z 2008 r.
Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz. 1065.
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b) podczas lub w zwiàzku z pe∏nieniem obo-
wiàzków s∏u˝bowych, w obr´bie obiektu
wojskowego lub wyznaczonego miejsca
przebywania, na szkod´ wojska lub z na-
ruszeniem obowiàzku wynikajàcego ze
s∏u˝by wojskowej,

c) za granicà, podczas u˝ycia lub pobytu Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza
granicami paƒstwa, w rozumieniu ustawy
z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach u˝y-
cia lub pobytu Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej poza granicami paƒstwa
(Dz. U. Nr 162, poz. 1117 oraz z 2004 r.
Nr 210, poz. 2135),

2) ˝o∏nierzy si∏ zbrojnych paƒstw obcych, prze-
bywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej oraz cz∏onków ich personelu cywil-
nego, je˝eli pozostajà w zwiàzku z pe∏nie-
niem obowiàzków s∏u˝bowych, o ile ustawa
lub umowa mi´dzynarodowa, której Rzecz-
pospolita Polska jest stronà, nie stanowi ina-
czej

— orzekajà w pierwszej instancji wojskowe sà-
dy garnizonowe.”.

Art. 6. W celu wykonania przepisów ustawy Pre-
zes Rady Ministrów mo˝e dokonaç, w drodze rozpo-
rzàdzenia, przeniesienia niektórych planowanych do-
chodów i wydatków bud˝etowych, w tym na wyna-
grodzenia, mi´dzy cz´Êciami, dzia∏ami i rozdzia∏ami

bud˝etu paƒstwa, z zachowaniem przeznaczenia Êrod-
ków publicznych wynikajàcego z ustawy bud˝etowej
na rok 2009, a tak˝e odpowiednich zmian limitów za-
trudnienia.

Art. 7. CzynnoÊci procesowe dokonane przed
dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy sà skuteczne, je˝eli do-
konano ich z zachowaniem przepisów dotychczaso-
wych.

Art. 8. Je˝eli na podstawie niniejszej ustawy na-
stàpi∏a zmiana w∏aÊciwoÊci sàdu, orzeka sàd dotych-
czas w∏aÊciwy, gdy akt oskar˝enia albo wniosek o uka-
ranie wniesiono przed dniem wejÊcia w ˝ycie tej usta-
wy.

Art. 9. Sprawy, w których przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy rozpocz´to rozpraw´ g∏ów-
nà, toczà si´ do koƒca post´powania w danej instan-
cji wed∏ug przepisów dotychczasowych, jednak˝e
w razie zawieszenia post´powania, odroczenia roz-
prawy lub ponownego rozpoznania sprawy albo po
zapadni´ciu prawomocnego orzeczenia post´powa-
nie toczy si´ wed∏ug przepisów odpowiednio Kodek-
su post´powania karnego lub Kodeksu karnego skar-
bowego w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2009 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski




