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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.

o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

(druk nr 1080)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY (Dz. U. Nr 90,

poz. 557, z późn. zm.)

Art. 88.

§ 1. Skazanego odbywającego karę w systemie programowanego oddziaływania osadza się w
zakładzie karnym typu półotwartego, chyba że szczególne okoliczności uzasadniają
osadzenie go w zakładzie karnym typu zamkniętego.

§ 2. Skazanego za przestępstwo nieumyślne lub odbywającego zastępczą karę pozbawienia
wolności albo karę aresztu osadza się w zakładzie karnym typu półotwartego, chyba że
szczególne okoliczności przemawiają za osadzeniem go w zakładzie karnym innego typu.

§ 3. Skazanego stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa zakładu osadza się w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach
zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu.

§ 4. W zakładzie karnym, o którym mowa w § 3, osadza się również skazanego za
przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnianie przestępstw, chyba że szczególne okoliczności przemawiają przeciwko
takiemu osadzeniu.

§ 5. Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo na karę 25 lat pozbawienia
wolności osadza się w zakładzie karnym typu zamkniętego.

§ 6. W zakładzie karnym typu zamkniętego można także osadzić, ze względu na zagrożenie
społeczne albo zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu:

1) skazanego za przestępstwo nieumyślne, odbywającego zastępczą karę pozbawienia
wolności, osobę odbywającą karę aresztu oraz skazane kobiety, a także innych
skazanych, których właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem
przestępstwa, zachowanie po dokonaniu przestępstwa, negatywna ocena postawy i
zachowania w areszcie śledczym, względy bezpieczeństwa zakładu albo inne
szczególne okoliczności wskazują, że należy wobec nich wykonywać karę w
warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia,

2) skazanego, który podczas pobytu w areszcie śledczym lub zakładzie karnym naruszył
w poważnym stopniu dyscyplinę i porządek,

3) skazanego przebywającego dotychczas w zakładzie karnym typu otwartego lub
półotwartego, jeżeli negatywna ocena jego postawy i zachowania, a także względy
bezpieczeństwa zakładu wskazują, że należy wobec niego wykonywać karę w
warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia,

4) skazanego, który popełnił przestępstwo o znacznym stopniu społecznej szkodliwości,
jeżeli jego postawa i zachowanie przemawiają za przebywaniem w zakładzie karnym
typu zamkniętego.
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Art. 88a.

 § 1. Skazanego, o którym mowa w art. 88 § 3, osadza się w wyznaczonym oddziale lub celi
zakładu karnego typu zamkniętego, zawiadamiając o tym sędziego penitencjarnego.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się do skazanego, którego właściwości, warunki osobiste, motywacje,
sposób zachowania się przy popełnieniu przestępstwa, rodzaj i rozmiar ujemnych
następstw przestępstwa, sposób zachowania się w trakcie pobytu w zakładzie karnym lub
stopień demoralizacji stwarzają poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie
dla bezpieczeństwa zakładu i który:

1) popełnił przestępstwo, w szczególności:
a) zamachu na:

- niepodległość lub integralność Rzeczypospolitej Polskiej,
- konstytucyjny ustrój państwa lub konstytucyjne organy Rzeczypospolitej

Polskiej,
- życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ze szczególnym okrucieństwem,
c) wzięcia lub przetrzymania zakładnika albo w związku z wzięciem zakładnika,
d) uprowadzenia statku wodnego lub powietrznego,
e) z użyciem broni palnej, materiałów wybuchowych albo łatwo palnych,

2) podczas uprzedniego lub obecnego pozbawienia wolności stwarzał zagrożenie dla
bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego w ten sposób, że:
a) był organizatorem lub aktywnym uczestnikiem zbiorowego wystąpienia w

zakładzie karnym lub areszcie śledczym,
b) dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub inną osobę

zatrudnioną w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,
c) był sprawcą zgwałcenia albo znęcał się nad skazanym, ukaranym lub tymczasowo

aresztowanym,
d) uwolnił się lub usiłował uwolnić się z zakładu karnego typu zamkniętego lub

aresztu śledczego albo podczas konwojowania poza terenem takiego zakładu lub
aresztu.

Art. 88b.

W zakładzie karnym typu zamkniętego skazani, o których mowa w art. 88a § 2, odbywają
karę w następujących warunkach:
1) cele mieszkalne oraz miejsca i pomieszczenia wyznaczone do: pracy, nauki,

przeprowadzania spacerów, widzeń, odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych i
nauczania religii oraz zajęć kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu
wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia techniczno-ochronne,

2) cele mieszkalne pozostają zamknięte całą dobę i są częściej kontrolowane niż te, w
których osadzeni są skazani, wobec których nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 76
§ 1 pkt 7,

3) skazani mogą uczyć się, pracować, bezpośrednio uczestniczyć w nabożeństwach,
spotkaniach religijnych i nauce religii oraz korzystać z zajęć kulturalno-oświatowych, z
zakresu kultury fizycznej i sportu, tylko w oddziale, w którym są osadzeni,

4) poruszanie się skazanych po terenie zakładu karnego odbywa się pod wzmocnionym
dozorem i jest ograniczone tylko do niezbędnych potrzeb,

5) skazanych poddaje się kontroli osobistej przy każdorazowym wyjściu i powrocie do cel,
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6) spacer skazanych odbywa się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem,
7) sposób osobistego kontaktowania się przedstawicieli podmiotów określonych w art. 38 §

1 ze skazanymi określa każdorazowo dyrektor zakładu karnego,
8) widzenia skazanych odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym

dozorem. Skazani nie mogą korzystać z widzeń w obecności skazanych, wobec których
nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 76 § 1 pkt 7,

9) widzenia mogą być udzielane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z osobami
odwiedzającymi, jeżeli zachodzi poważne zagrożenie bezpieczeństwa osób
odwiedzających. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor zakładu karnego. Nie dotyczy
to osób, o których mowa w art. 8 § 3. Jednak na żądanie tych osób widzeń udziela się w
sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanymi. W czasie korzystania z
widzeń skazani nie mogą spożywać artykułów żywnościowych i napojów,

10) skazani nie mogą korzystać z własnej odzieży i obuwia.

Art. 88c.
Stałemu monitorowaniu podlega zachowanie skazanego, o którym mowa w art. 88 § 3 i art.
88a § 2, w celach mieszkalnych wraz z częścią przeznaczoną do celów sanitarno-
higienicznych oraz w miejscach i pomieszczeniach, o których mowa w art. 88b pkt 1.
Monitorowany obraz lub dźwięk podlega utrwalaniu.

<Art. 88d.
§ 1. Jeżeli w związku z toczącym się lub zakończonym postępowaniem karnym, w

którym skazany uczestniczy lub uczestniczył w charakterze podejrzanego,
oskarżonego, świadka lub pokrzywdzonego, wystąpiło poważne zagrożenie lub
istnieje bezpośrednia obawa wystąpienia poważnego zagrożenia dla jego życia lub
zdrowia, dyrektor zakładu karnego obejmuje takiego skazanego szczególną
ochroną w warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia, polegającą w
szczególności na:

1) kontroli stanu jego zdrowia,
2) udzielaniu pomocy psychologicznej,
3) stosowaniu warunków odbywania kary określonych w art. 90 pkt 7-9.

§ 2. Szczególna ochrona może polegać również na stosowaniu wobec skazanego, o
którym mowa w § 1:

1) warunków odbywania kary określonych w art. 88b lub 88c,
2) ochrony osobistej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku

koronnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232 oraz z 2009 r. Nr 178, poz. 1375)
- za zgodą skazanego.

§ 3. Dyrektor zakładu karnego obejmuje skazanego szczególną ochroną na wniosek
sądu, przed którym toczy się postępowanie karne, albo prokuratora prowadzącego
lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze. We wniosku należy podać
przyczyny objęcia skazanego szczególną ochroną oraz wskazać czas jej trwania,
nie dłuższy niż 6 miesięcy.

§ 4. Dyrektor zakładu karnego może objąć skazanego szczególną ochroną na jego
uzasadniony wniosek; we wniosku należy podać przyczyny objęcia skazanego
szczególną ochroną oraz wskazać czas jej trwania, nie dłuższy niż 6 miesięcy.
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Przed podjęciem decyzji dyrektor zakładu karnego zasięga opinii odpowiednio
sądu lub prokuratora, o których mowa w § 3, a po zakończeniu postępowania
karnego opinii sędziego penitencjarnego; do czasu otrzymania opinii dyrektor
może tymczasowo stosować wobec skazanego środki, o których mowa w § 1.

§ 5. W decyzji o objęciu skazanego szczególną ochroną należy określić termin, do
którego ochrona ma trwać, a także wskazać sposób realizacji tej ochrony.

§ 6. Jeżeli po upływie terminu, o którym mowa w § 5, w dalszym ciągu występuje
poważne zagrożenie lub istnieje bezpośrednia obawa wystąpienia poważnego
zagrożenia dla życia lub zdrowia skazanego, szczególną ochronę przedłuża się na
kolejny okres; przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Decyzja o przedłużeniu
szczególnej ochrony winna być wydana w sposób zabezpieczający ciągłość
stosowania tej ochrony.

§ 7. W wypadku ustania przyczyny objęcia skazanego szczególną ochroną, dyrektor
zakładu karnego, na wniosek sądu, przed którym toczy się postępowanie karne,
albo prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie
przygotowawcze, cofa szczególną ochronę. W wypadku objęcia szczególną ochroną
skazanego na jego wniosek, cofnięcie szczególnej ochrony może nastąpić na
wniosek skazanego lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii odpowiednio sądu lub
prokuratora, o których mowa w § 3, a po zakończeniu postępowania karnego
opinii sędziego penitencjarnego.

§ 8. Decyzję o objęciu szczególną ochroną, a także decyzję o przedłużeniu lub o
cofnięciu jej stosowania doręcza się skazanemu.

§ 9. Dyrektor zakładu karnego zawiadamia sędziego penitencjarnego o objęciu
skazanego szczególną ochroną, o jej przedłużeniu lub o jej cofnięciu.

§ 10. Szczególna ochrona jest stosowana także w razie przeniesienia skazanego do
innego zakładu karnego. Dyrektor zakładu karnego, w którym skazany przebywa,
informuje dyrektora zakładu karnego, do którego skazany ma być przeniesiony, o
objęciu go szczególną ochroną oraz o dotychczasowym sposobie ochrony i
przyczynach jej zastosowania. Dyrektor zakładu karnego, do którego skazany
został przeniesiony, niezwłocznie zawiadamia sędziego penitencjarnego o
stosowaniu wobec skazanego szczególnej ochrony.

§ 11. Po zakończeniu postępowania karnego organem właściwym w zakresie składania
wniosków sądu lub prokuratora, o których mowa w § 3 i 7, jest sędzia
penitencjarny.>

Art. 90.

W zakładzie karnym typu zamkniętego:
1) cele mieszkalne skazanych mogą być otwarte w porze dziennej przez określony czas,

jeżeli względy bezpieczeństwa nie stoją temu na przeszkodzie,
2) skazani mogą być zatrudniani poza terenem zakładu karnego w pełnym systemie

konwojowania,
3) zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz nauczanie organizuje się w obrębie zakładu

karnego,
4) ruch skazanych po terenie zakładu karnego odbywa się w sposób zorganizowany i pod

dozorem,
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5) skazani mogą korzystać z własnej bielizny i obuwia, a za zezwoleniem dyrektora zakładu
karnego - także z odzieży,

6) skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrektora zakładu
karnego wykorzystać je jednorazowo,

7) widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego; rozmowy
skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli administracji zakładu karnego,

8) korespondencja skazanych podlega cenzurze administracji zakładu karnego, z wyjątkiem
korespondencji, o której mowa w art. 8 § 3, art. 102 pkt 11 i art. 103 § 1, która może
podlegać jedynie nadzorowi,

9) rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli administracji zakładu karnego.

Art. 212b.
§ 1. W areszcie śledczym tymczasowo aresztowany, o którym mowa w art. 212a, przebywa

w następujących warunkach:
1) cele mieszkalne oraz miejsca i pomieszczenia wyznaczone do: pracy, nauki,

przeprowadzania spacerów, widzeń, odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych i
nauczania religii oraz zajęć kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i
sportu wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia techniczno-ochronne,

2) cele mieszkalne są częściej kontrolowane niż te, w których osadza się tymczasowo
aresztowanego, wobec którego nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 212a § 1,

3) tymczasowo aresztowany może uczyć się, pracować, bezpośrednio uczestniczyć w
nabożeństwach, spotkaniach religijnych i nauce religii oraz korzystać z zajęć
kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu tylko w oddziale, w
którym jest osadzony,

4) poruszanie się tymczasowo aresztowanego po terenie aresztu śledczego odbywa się
pod wzmocnionym dozorem i jest ograniczone tylko do niezbędnych potrzeb,

5) tymczasowo aresztowanego poddaje się kontroli osobistej przy każdorazowym
wyjściu i powrocie do celi,

6) spacer tymczasowo aresztowanego odbywa się w wyznaczonych miejscach pod
wzmocnionym dozorem,

7) sposób osobistego kontaktowania się przedstawicieli podmiotów określonych w art.
38 § 1 z tymczasowo aresztowanym określa każdorazowo dyrektor aresztu
śledczego,

8) widzenia odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem. W
czasie korzystania z widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z
osobami odwiedzającymi tymczasowo aresztowany nie może spożywać artykułów
żywnościowych i napojów. Widzenia nie mogą odbywać się w obecności
tymczasowo aresztowanego, wobec którego nie podjęto decyzji, o której mowa w
art. 212a § 1,

9) tymczasowo aresztowany nie może korzystać z własnej odzieży i obuwia.
§ 2. Stałemu monitorowaniu podlega zachowanie tymczasowo aresztowanego, o którym

mowa w art. 212a § 1 i 4, w celach mieszkalnych wraz z częścią przeznaczoną do celów
sanitarno-higienicznych oraz w miejscach i pomieszczeniach, o których mowa w § 1 pkt
1. Monitorowany obraz lub dźwięk podlega utrwalaniu.
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<Art. 212ba.
§ 1. Jeżeli w związku z toczącym się lub zakończonym postępowaniem karnym, w

którym tymczasowo aresztowany uczestniczy lub uczestniczył w charakterze
podejrzanego, oskarżonego, świadka lub pokrzywdzonego, wystąpiło poważne
zagrożenie lub istnieje bezpośrednia obawa wystąpienia poważnego zagrożenia dla
jego życia lub zdrowia, dyrektor aresztu śledczego obejmuje takiego tymczasowo
aresztowanego szczególną ochroną w warunkach zwiększonej izolacji i
zabezpieczenia, polegającą w szczególności na:

1) kontroli stanu jego zdrowia,
2) udzielaniu pomocy psychologicznej,
3) stałym nadzorze i cenzurze korespondencji,
4) kontroli rozmów w trakcie widzeń.

§ 2. Szczególna ochrona może polegać również na stosowaniu wobec tymczasowo
aresztowanego, o którym mowa w § 1:

1) warunków odbywania kary określonych w art. 212b,
2) ochrony osobistej w rozumieniu ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku

koronnym
– za zgodą tymczasowo aresztowanego.

§ 3. Dyrektor aresztu śledczego obejmuje tymczasowo aresztowanego szczególną
ochroną na wniosek sądu, przed którym toczy się postępowanie karne, albo
prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze. We
wniosku należy podać przyczyny objęcia tymczasowo aresztowanego szczególną
ochroną oraz wskazać czas jej trwania, nie dłuższy niż 3 miesiące.

§ 4. Dyrektor aresztu śledczego może objąć tymczasowo aresztowanego szczególną
ochroną na jego uzasadniony wniosek; we wniosku należy podać przyczyny objęcia
tymczasowo aresztowanego szczególną ochroną oraz wskazać czas jej trwania, nie
dłuższy niż 3 miesiące. Przed podjęciem decyzji dyrektor aresztu śledczego zasięga
opinii odpowiednio sądu lub prokuratora, o których mowa w § 3, a po zakończeniu
postępowania karnego opinii sędziego penitencjarnego; do czasu otrzymania opinii
dyrektor może tymczasowo stosować wobec tymczasowo aresztowanego środki, o
których mowa w § 1.

§ 5. W decyzji o objęciu tymczasowo aresztowanego szczególną ochroną należy określić
termin, do którego ochrona ma trwać, a także wskazać sposób realizacji tej
ochrony.

§ 6. Jeżeli po upływie terminu, o którym mowa w § 5, w dalszym ciągu występuje
poważne zagrożenie lub istnieje bezpośrednia obawa wystąpienia poważnego
zagrożenia dla życia lub zdrowia tymczasowo aresztowanego, szczególną ochronę
przedłuża się na kolejny okres; przepisy § 3 i 4 stosuje się odpowiednio. Decyzja o
przedłużeniu szczególnej ochrony winna być wydana w sposób zabezpieczający
ciągłość stosowania tej ochrony.

§ 7. W wypadku ustania przyczyny objęcia tymczasowo aresztowanego szczególną
ochroną, dyrektor aresztu śledczego, na wniosek sądu, przed którym toczy się
postępowanie karne, albo prokuratora prowadzącego lub nadzorującego
postępowanie przygotowawcze, cofa szczególną ochronę. W wypadku objęcia
szczególną ochroną tymczasowo aresztowanego na jego wniosek, cofnięcie
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szczególnej ochrony może nastąpić na wniosek tymczasowo aresztowanego lub z
urzędu, po zasięgnięciu opinii odpowiednio sądu lub prokuratora, o których mowa
w § 3, a po zakończeniu postępowania karnego opinii sędziego penitencjarnego.

§ 8. Decyzję o objęciu szczególną ochroną, a także decyzję o przedłużeniu lub o
cofnięciu jej stosowania doręcza się tymczasowo aresztowanemu.

§ 9. Dyrektor aresztu śledczego zawiadamia sędziego penitencjarnego o objęciu
tymczasowo aresztowanego szczególną ochroną, o jej przedłużeniu lub o jej
cofnięciu.

§ 10. Szczególna ochrona jest stosowana także w razie przeniesienia tymczasowo
aresztowanego do innego aresztu śledczego. Dyrektor aresztu śledczego, w którym
tymczasowo aresztowany przebywa, informuje dyrektora aresztu śledczego, do
którego tymczasowo aresztowany ma być przeniesiony, o objęciu go szczególną
ochroną oraz o dotychczasowym sposobie ochrony i przyczynach jej zastosowania.
Dyrektor aresztu śledczego, do którego tymczasowo aresztowany został
przeniesiony, niezwłocznie zawiadamia sędziego penitencjarnego o stosowaniu
wobec tymczasowo aresztowanego szczególnej ochrony.

§ 11. Po zakończeniu postępowania karnego organem właściwym w zakresie składania
wniosków sądu lub prokuratora, o których mowa w § 3 i 7, jest sędzia
penitencjarny.>


