
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks postępowania karnego  

(Dz.U. z 2016 poz. 1749) (wyciąg z przepisów)   

 

- regulacja obowiązująca od 1 lipca 2003 r., wprowadzona do Kodeksu 

postępowania karnego ustawą z dnia 10 stycznia 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 17, 

poz. 155), z późniejszymi zmianami  

 
Art. 23a. § 1. Sąd lub referendarz sądowy, a w postępowaniu przygotowawczym prokurator 

lub inny organ prowadzący to postępowanie, może z inicjatywy lub za zgodą oskarżonego i 

pokrzywdzonego skierować sprawę do instytucji lub osoby do tego uprawnionej w celu 

przeprowadzenia postępowania mediacyjnego między pokrzywdzonym i oskarżonym, o czym 

się ich poucza, informując o celach i zasadach postępowania mediacyjnego, w tym o treści 

art. 178a. 

§ 2. Postępowanie mediacyjne nie powinno trwać dłużej niż miesiąc, a jego okresu nie wlicza 

się do czasu trwania postępowania przygotowawczego. 

§ 3. Postępowania mediacyjnego nie może prowadzić osoba, co do której w sprawie zachodzą 

okoliczności określone w art. 40 i art. 41 § 1, czynny zawodowo sędzia, prokurator, asesor 

prokuratorski, a także aplikant wymienionych zawodów, ławnik, referendarz sądowy, asystent 

sędziego, asystent prokuratora oraz funkcjonariusz instytucji uprawnionej do ścigania 

przestępstw. Przepis art. 42 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Udział oskarżonego i pokrzywdzonego w postępowaniu mediacyjnym jest dobrowolny. 

Zgodę na uczestniczenie w postępowaniu mediacyjnym odbiera organ kierujący sprawę do 

mediacji lub mediator, po wyjaśnieniu oskarżonemu i pokrzywdzonemu celów i zasad 

postępowania mediacyjnego i pouczeniu ich o możliwości cofnięcia tej zgody aż do 

zakończenia postępowania mediacyjnego. 

§ 5. Mediatorowi udostępnia się akta sprawy w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia 

postępowania mediacyjnego. 

§ 6. Instytucja lub osoba do tego uprawniona sporządza, po przeprowadzeniu postępowania 

mediacyjnego, sprawozdanie z jego wyników. Do sprawozdania załącza się ugodę podpisaną 

przez oskarżonego, pokrzywdzonego i mediatora, jeżeli została zawarta. 

§ 7. Postępowanie mediacyjne prowadzi się w sposób bezstronny i poufny. 

§ 8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb 

przeprowadzania postępowania mediacyjnego, warunki, jakim powinny odpowiadać 

instytucje i osoby uprawnione do jego przeprowadzenia, sposób ich powoływania i 

odwoływania, zakres i warunki udostępniania im akt sprawy oraz formę i zakres 

sprawozdania z wyników postępowania mediacyjnego, mając na uwadze potrzebę 

skutecznego przeprowadzenia tego postępowania. 

 

xxx 

 

Art. 107. § 1. Sąd lub referendarz sądowy nadaje na żądanie osoby uprawnionej klauzulę 

wykonalności orzeczeniu podlegającemu wykonaniu w drodze egzekucji. 

§ 2. Orzeczenia nakładające obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę oraz nawiązkę orzeczoną na rzecz pokrzywdzonego uważa się za orzeczenia co do 

roszczeń majątkowych, jeżeli nadają się do egzekucji w myśl przepisów Kodeksu 

postępowania cywilnego. 

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do obowiązku wynikającego z ugody zawartej 

przed sądem lub referendarzem sądowym, a także ugody zawartej w postępowaniu 

mediacyjnym. 



§ 4. Sąd lub referendarz sądowy odmawia nadania klauzuli wykonalności ugodzie zawartej 

przed mediatorem, w całości lub w części, jeżeli ugoda jest sprzeczna z prawem lub zasadami 

współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. 

 

xxx 

 

Art. 178a. Nie wolno przesłuchiwać jako świadka mediatora co do faktów, o których 

dowiedział się od oskarżonego lub pokrzywdzonego prowadząc postępowanie mediacyjne, z 

wyłączeniem informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 Kodeksu karnego. 

  

xxx 

 

Art. 335. § 1. Jeżeli oskarżony przyznaje się do winy, a w świetle jego wyjaśnień 

okoliczności popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a postawa oskarżonego 

wskazuje, że cele postępowania zostaną osiągnięte, można zaniechać przeprowadzenia 

dalszych czynności. Jeżeli zachodzi potrzeba oceny wiarygodności złożonych wyjaśnień, 

czynności dowodowych dokonuje się jedynie w niezbędnym do tego zakresie. W każdym 

jednak wypadku, jeżeli jest to konieczne dla zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa 

przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, należy przeprowadzić w niezbędnym 

zakresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby z udziałem 

biegłego, przeszukania lub czynności wymienionych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby 

podejrzanej, a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, nie wyłączając 

pobrania krwi, włosów i wydzielin organizmu. Prokurator, zamiast z aktem oskarżenia, 

występuje do sądu z wnioskiem o wydanie na posiedzeniu wyroku skazującego i orzeczenie 

uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków przewidzianych za zarzucany mu 

występek, uwzględniających również prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. 

Uzgodnienie może obejmować także wydanie określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie 

poniesienia kosztów procesu. 

§ 1a. Do wniosku, o którym mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące aktu 

oskarżenia zawarte w rozdziale 40, z wyjątkiem art. 344a. 

§ 2. Prokurator może dołączyć do aktu oskarżenia wniosek o wydanie na posiedzeniu wyroku 

skazującego i orzeczenie uzgodnionych z oskarżonym kar lub innych środków 

przewidzianych za zarzucany mu występek, uwzględniających też prawnie chronione interesy 

pokrzywdzonego, jeżeli okoliczności popełnienia przestępstwa i wina oskarżonego nie budzą 

wątpliwości, oświadczenia dowodowe złożone przez oskarżonego nie są sprzeczne z 

dokonanymi ustaleniami, a postawa oskarżonego wskazuje, że cele postępowania zostaną 

osiągnięte. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy § 1 zdanie piąte i § 3 zdanie drugie. 

Do aktu oskarżenia nie stosuje się przepisów art. 333 § 1 i 2. 

§ 2a. Prokurator, uzgadniając z oskarżonym treść wniosku, o którym mowa w § 1 lub 2, 

poucza go o treści art. 447 § 5. O pouczeniu zamieszcza się adnotację w aktach sprawy. 

§ 3. Wniosek, o którym mowa w § 1, powinien zawierać dane wskazane w art. 332 § 1. 

Uzasadnienie wniosku ogranicza się do wskazania dowodów świadczących o tym, że 

okoliczności popełnienia czynu i wina oskarżonego nie budzą wątpliwości oraz że cele 

postępowania zostaną osiągnięte bez przeprowadzenia rozprawy. Przepisy art. 333 § 3 i art. 

334 stosuje się odpowiednio. Stronom, obrońcom i pełnomocnikom przysługuje prawo do 

przejrzenia akt sprawy, o czym należy ich pouczyć. 

§ 4. W wypadku gdy sąd, nie uwzględniając wniosku, o którym mowa w § 1, zwrócił sprawę 

prokuratorowi, ponowne wystąpienie z takim wnioskiem jest możliwe, jeżeli zwrot nastąpił z 

przyczyn wskazanych w art. 343 § 1, 2 lub 3. Zwrot sprawy nie stoi też na przeszkodzie 

wystąpieniu następnie z wnioskiem, o którym mowa w § 2. 



  

xxx 

 

Art. 339. § 1. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie, jeżeli: 

1)   prokurator złożył wniosek o orzeczenie środków zabezpieczających; 

2)   zachodzi potrzeba rozważenia kwestii warunkowego umorzenia postępowania; 

3)   do aktu oskarżenia dołączono wniosek, o którym mowa w art. 335 § 2; 

3a)  prokurator złożył wniosek, o którym mowa w art. 335 § 1. 

4)   (uchylony), 

5)   (uchylony). 

§ 2. (uchylony). 

§ 3. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie także wtedy, gdy zachodzi potrzeba innego 

rozstrzygnięcia przekraczającego jego uprawnienia, a zwłaszcza: 

1)   umorzenia postępowania na podstawie art. 17 § 1 pkt 2-11; 

2)   umorzenia postępowania z powodu oczywistego braku faktycznych podstaw oskarżenia; 

3)   wydania postanowienia o niewłaściwości sądu lub o zmianie wskazanego w akcie 

oskarżenia trybu postępowania; 

3a)  zwrotu sprawy prokuratorowi w celu usunięcia istotnych braków postępowania 

przygotowawczego; 

4)   (uchylony); 

5)   wydania postanowienia o zawieszeniu postępowania; 

6)   wydania postanowienia w przedmiocie tymczasowego aresztowania lub innego środka 

przymusu; 

7)   wydania wyroku nakazowego. 

§ 3a. Prezes sądu może skierować sprawę na posiedzenie, jeżeli oskarżony, któremu 

zarzucono przestępstwo zagrożone karą nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, przed 

doręczeniem mu zawiadomienia o wyznaczeniu rozprawy złożył wniosek, o którym mowa w 

art. 338a, a prezes sądu uzna, że cele postępowania nie sprzeciwiają się rozpoznaniu sprawy 

na posiedzeniu. 

§ 4. Prezes sądu kieruje sprawę na posiedzenie ponadto, gdy zachodzi potrzeba rozważenia 

możliwości przekazania jej do postępowania mediacyjnego; przepis art. 23a stosuje się 

odpowiednio. 

§ 4a. Jeżeli akt oskarżenia odpowiada warunkom formalnym, czynności, o których mowa w § 

1, 3 i 4, prezes sądu dokonuje w terminie 30 dni od wniesienia aktu oskarżenia. 

§ 5. Strony, obrońcy i pełnomocnicy mogą wziąć udział w posiedzeniach wymienionych w § 

1 oraz w § 3 pkt 1, 2 i 6, z tym że udział prokuratora i obrońcy w posiedzeniu w przedmiocie 

orzeczenia środka zabezpieczającego określonego w art. 93a § 1 pkt 4 Kodeksu karnego jest 

obowiązkowy. Pokrzywdzony ma prawo wziąć udział w posiedzeniach wymienionych w § 3 

pkt 1 i 2. Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza się go o możliwości 

zakończenia postępowania bez przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1. 

 

xxx 

 

Art. 387. § 1. Do chwili zakończenia pierwszego przesłuchania wszystkich oskarżonych na 

rozprawie głównej oskarżony, któremu zarzucono przestępstwo zagrożone karą 

nieprzekraczającą 15 lat pozbawienia wolności, może złożyć wniosek o wydanie wyroku 

skazującego i wymierzenie mu określonej kary lub środka karnego, orzeczenie przepadku lub 

środka kompensacyjnego bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Wniosek może 

również dotyczyć wydania określonego rozstrzygnięcia w przedmiocie poniesienia kosztów 



procesu. Jeżeli oskarżony nie ma obrońcy z wyboru, sąd może, na jego wniosek, wyznaczyć 

mu obrońcę z urzędu. 

§ 1a. Przed uwzględnieniem wniosku o wydanie wyroku skazującego sąd poucza oskarżonego 

o treści art. 447 § 5. 

§ 2. Sąd może uwzględnić wniosek o wydanie wyroku skazującego, gdy okoliczności 

popełnienia przestępstwa i wina nie budzą wątpliwości, a cele postępowania zostaną 

osiągnięte mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w całości; uwzględnienie wniosku jest 

możliwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwia się temu prokurator, a także pokrzywdzony 

należycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony o możliwości zgłoszenia przez 

oskarżonego takiego wniosku. 

§ 3. Sąd może uzależnić uwzględnienie wniosku oskarżonego od dokonania w nim wskazanej 

przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 4. (uchylony). 

§ 5. Przychylając się do wniosku, sąd może uznać za ujawnione dowody wymienione w akcie 

oskarżenia lub dokumenty przedłożone przez stronę. 

 

xxx 

 

Art. 489. § 1. Rozprawę główną poprzedza posiedzenie pojednawcze, które prowadzi sędzia 

lub referendarz sądowy. 

§ 2. Na wniosek lub za zgodą stron sąd może zamiast posiedzenia pojednawczego wyznaczyć 

odpowiedni termin dla przeprowadzenia postępowania mediacyjnego. Przepis art. 23a stosuje 

się odpowiednio. 

 

xxx 

 

Art. 618. § 1. Wydatki Skarbu Państwa obejmują w szczególności wypłaty dokonane z tytułu: 

1)   doręczenia wezwań i innych pism; 

2)   przejazdów sędziów, prokuratorów i innych osób z powodu czynności postępowania; 

3)   sprowadzenia i przewozu oskarżonego, świadków i biegłych; 

4)   oględzin, badań przedsięwziętych w toku postępowania oraz przesyłek i przechowania 

zajętych przedmiotów, jak również ich sprzedaży; 

5)   ogłoszeń w prasie, radiu i telewizji; 

6)   wykonania orzeczenia, w tym również o zabezpieczeniu grożących kar majątkowych, 

jeżeli kary te zostały orzeczone, z wyłączeniem kosztów utrzymania w zakładzie karnym i 

kosztów pobytu w zakładach leczniczych na obserwacji psychiatrycznej; 

7)   należności świadków i tłumaczy; 

8)   kosztów postępowania mediacyjnego; 

9)   należności biegłych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii lub wystawienia 

zaświadczenia, w tym koszty wystawienia zaświadczenia przez lekarza sądowego; 

9a)  kosztów obserwacji psychiatrycznej oskarżonego, z wyłączeniem należności biegłych 

psychiatrów; 

10)  opłat przewidzianych za udzielenie informacji z rejestru skazanych; 

11)  nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów lub 

radców prawnych; 

12)  ryczałtu kuratora sądowego za przeprowadzenie wywiadu środowiskowego, o którym 

mowa w art. 214 § 1; 

13)  realizacji umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną, i 

postępowań prowadzonych na podstawie działu XIII, także jeżeli nie zostało wydane 

postanowienie, o którym mowa w art. 303. 



§ 2. Jeżeli wysokości i zasad ustalania należności określonych w § 1 nie regulują odrębne 

przepisy, Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, określi, w drodze rozporządzenia, wysokość i sposób ich obliczania, 

mając na uwadze faktyczny koszt dokonania danej czynności. 

§ 3. W razie braku przepisów wymienionych w § 2, o wysokości danego wydatku decydują 

kwoty przyznane przez sąd, prokuratora lub inny organ prowadzący postępowanie. 

 

xxx 

 

Art. 619. § 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki wykłada tymczasowo 

Skarb Państwa. 

§ 2. Koszty postępowania mediacyjnego ponosi Skarb Państwa. 

§ 3. Skarb Państwa ponosi także koszty związane z udziałem w postępowaniu tłumacza w 

zakresie koniecznym dla zapewnienia oskarżonemu jego prawa do obrony. 

 


