
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r.

o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych

innych ustaw

(druk nr 1335)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY (Dz. U. Nr 90,
poz. 557, z późn. zm.)

Art. 2.
Organami postępowania wykonawczego są:

[1) sąd pierwszej instancji,]
<1) sąd pierwszej instancji lub inny sąd równorzędny,>
2) sąd penitencjarny,
3) prezes sądu lub upoważniony sędzia,
4) sędzia penitencjarny,
5) dyrektor zakładu karnego, aresztu śledczego, a także dyrektor okręgowy i Dyrektor

Generalny Służby Więziennej albo osoba kierująca innym zakładem
przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego oraz komisja
penitencjarna,

6) sądowy kurator zawodowy,
7) sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny,
8) urząd skarbowy,
9) odpowiedni terenowy organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego,

10) inny organ uprawniony przez ustawę do wykonywania orzeczeń.

Art. 3.
[§ 1. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy również w

postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia, chyba że ustawa stanowi
inaczej.]

<§ 1. Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji, jest właściwy również w
postępowaniu dotyczącym wykonania tego orzeczenia. Jednakże w stosunku do
skazanego lub sprawcy przebywającego w okręgu innego sądu właściwy w
postępowaniu dotyczącym wykonania orzeczenia jest sąd równorzędny, w którego
okręgu skazany lub sprawca ma miejsce stałego pobytu, chyba że ustawa stanowi
inaczej.>

<§ 1a. Jeżeli skazany jest pozbawiony wolności w tej lub innej sprawie, w postępowaniu
dotyczącym wykonania wyroku skazującego na karę pozbawienia wolności bez
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warunkowego zawieszenia jej wykonania właściwy jest sąd, który wydał wyrok w
pierwszej instancji.>

§ 2. W sprawach zastrzeżonych w niniejszym kodeksie dla sądu penitencjarnego właściwy
jest ten sąd penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany, chyba że ustawa
stanowi inaczej. Sądem penitencjarnym jest sąd okręgowy.

§ 3. W stosunku do osób skazanych przez sąd wojskowy, w sprawach określonych w § 2,
orzeka wojskowy sąd garnizonowy.

<§ 3a. Na postanowienie w przedmiocie właściwości w postępowaniu wykonawczym
zażalenie nie przysługuje.>

§ 4. (uchylony).
§ 5. (uchylony).

Art. 6.
[§ 1. Skazany może składać wnioski o wszczęcie postępowania przed sądem i brać w nim

udział jako strona oraz wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu
wykonawczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.]

<§ 1. Skazany może składać wnioski o wszczęcie postępowania przed sądem i brać w
nim udział jako strona oraz w wypadkach wskazanych w ustawie wnosić zażalenia
na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym.>

§ 2. Skazany może składać wnioski, skargi i prośby do organów wykonujących orzeczenie.
<Skazany, składając wniosek, skargę lub prośbę, jest obowiązany do uzasadnienia
zawartych w niej żądań w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie, w
szczególności do dołączenia odpowiednich dokumentów.>

[§ 3. Jeżeli wnioski, o których mowa w § 1 i 2, oraz skargi i prośby, o których mowa w § 2,
oparte są na tych samych podstawach faktycznych, właściwy organ może wydać
zarządzenie o pozostawieniu ich bez rozpoznania.]

<§ 3. Jeżeli wniosek, skarga lub prośba:
1) oparte są na tych samych podstawach faktycznych,
2) zawierają wyrazy lub zwroty powszechnie uznawane za wulgarne lub obelżywe

albo gwarę przestępców,
3) nie zawierają uzasadnienia zawartych w nich żądań w stopniu umożliwiającym

ich rozpoznanie
– właściwy organ może pozostawić wniosek, skargę lub prośbę bez rozpoznania.>

Art. 8.
§ 1. W postępowaniu wykonawczym skazany może korzystać z pomocy obrońcy

ustanowionego w tym postępowaniu.
§ 2. W postępowaniu przed sądem skazany musi mieć obrońcę, jeżeli:

1) jest głuchy, niemy lub niewidomy,
2) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego poczytalności,
3) nie ukończył 18 lat,
[4) nie włada językiem polskim.]
<5) sąd uzna to za niezbędne ze względu na okoliczności utrudniające obronę.>
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[§ 3. Skazany pozbawiony wolności może porozumiewać się ze swoim obrońcą lub
pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym podczas nieobecności innych
osób. Korespondencja z tymi osobami nie podlega cenzurze i zatrzymaniu, a rozmowy w
trakcie widzeń i telefoniczne nie podlegają kontroli. Nadzór nad korespondencją z
obrońcą może być wykonany przez otwarcie listu wyłącznie wtedy, gdy zachodzi
uzasadnione podejrzenie, że list zawiera przedmioty, których dotyczy zakaz posiadania,
przechowywania, przekazywania, przesyłania lub obrotu. Czynności otwarcia dokonuje
się w obecności skazanego i zawiadamia się o niej sędziego penitencjarnego, podając
jej powód i wynik. Przepis art. 225 § 3 Kodeksu postępowania karnego stosuje się
odpowiednio.]

<§ 3. Skazany pozbawiony wolności może porozumiewać się ze swoim obrońcą lub
pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą prawnym podczas nieobecności
innych osób, a rozmowy z tymi osobami w trakcie widzeń i rozmowy telefoniczne
nie podlegają kontroli.>

<Art. 8a.
§ 1. Korespondencja skazanego pozbawionego wolności podlega cenzurze i nadzorowi,

chyba że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. Korespondencja skazanego pozbawionego wolności z obrońcą lub pełnomocnikiem

będącym adwokatem lub radcą prawnym nie podlega cenzurze, nadzorowi oraz
zatrzymaniu i powinna być bezzwłocznie przekazywana do adresata. Przepisy art.
73 § 3 i 4 oraz art. 225 § 3 Kodeksu postępowania karnego stosuje się.

§ 3. Przepis § 2 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio do korespondencji skazanego
pozbawionego wolności prowadzonej z organami ścigania, wymiaru
sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, organami samorządu
terytorialnego, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka oraz
organami powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską
umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka.

Art. 8b.
§ 1. Rzecznik Praw Obywatelskich lub osoba przez niego upoważniona ma prawo

wstępu w każdym czasie, bez ograniczeń, do zakładów karnych, aresztów
śledczych i innych miejsc, w których przebywają osoby pozbawione wolności, oraz
poruszania się po ich terenie, przeglądania dokumentów i żądania wyjaśnień od
administracji tych jednostek, a także do przeprowadzania podczas nieobecności
innych osób rozmów z osobami pozbawionymi wolności oraz badania ich
wniosków, skarg i próśb.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do prokuratora wykonującego czynności
służbowe.>

Art. 9.
§ 1. Postępowanie wykonawcze wszczyna się bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało się

wykonalne.
[§ 2. Orzeczenie staje się wykonalne z chwilą uprawomocnienia, chyba że ustawa stanowi

inaczej.]



- 4 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

<§ 2. Wyrok oraz postanowienia wydane w trybie art. 420 Kodeksu postępowania
karnego stają się wykonalne z chwilą uprawomocnienia, chyba że ustawa stanowi
inaczej.>

<§ 3. Postanowienie w postępowaniu wykonawczym staje się wykonalne z chwilą
wydania, chyba że ustawa stanowi inaczej lub sąd wydający postanowienie albo
sąd powołany do rozpoznania zażalenia wstrzyma jego wykonanie.

 § 4. Złożenie wniosku o wydanie postanowienia w postępowaniu wykonawczym nie
wstrzymuje wykonania orzeczenia, którego wniosek dotyczy, chyba że sąd, w
szczególnie uzasadnionych wypadkach, postanowi inaczej. Postanowienie w
przedmiocie wstrzymania wykonania orzeczenia nie wymaga uzasadnienia.>

Art. 11.
[§ 1. Sąd, kierując orzeczenie do wykonania, przesyła jego odpis lub wyciąg, ze wzmianką o

wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego - z datą jego uprawomocnienia
się, odpowiedniemu organowi powołanemu do wykonywania orzeczenia. Sąd przesyła
dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego orzeczenie wraz z uzasadnieniem,
jeżeli zostało sporządzone i nie zawiera informacji niejawnych o klauzuli tajności
"tajne" lub "ściśle tajne", oraz dane zawierające imię, nazwisko i adres
pokrzywdzonego.]

<§ 1. Sąd, kierując orzeczenie do wykonania, przesyła jego odpis lub wyciąg, ze
wzmianką o wykonalności, a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego
uprawomocnienia się, odpowiedniemu organowi powołanemu do wykonywania
orzeczenia. Sąd przesyła dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego
orzeczenie wraz z uzasadnieniem, jeżeli zostało sporządzone i nie zawiera
informacji niejawnych o klauzuli tajności „tajne” lub „ściśle tajne”.>

<§ 1a. Jeżeli pokrzywdzony złożył wniosek, o którym mowa w art. 168a § 1, sąd, o
którym mowa w § 1, przesyła dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu śledczego
ten wniosek oraz dane zawierające imię, nazwisko i adres pokrzywdzonego.>

[§ 2. Sąd pierwszej instancji po wydaniu wyroku skazującego przesyła dyrektorowi zakładu
karnego lub aresztu śledczego posiadane w sprawie informacje dotyczące osoby
skazanego, w tym dane o uprzedniej karalności oraz zastosowanych wobec niego
środkach wychowawczych lub poprawczych, informacje pozwalające na identyfikację
skazanego, a w szczególności numer Automatycznego Systemu Identyfikacji
Daktyloskopijnej (AFIS), numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu
Ewidencji Ludności (PESEL), rysopis oraz opis znaków szczególnych i tatuaży, a także
zdjęcie skazanego, odpisy orzeczeń i opinii lekarskich oraz psychologicznych, w tym
stwierdzających u skazanego uzależnienia od alkoholu, środków psychotropowych i
odurzających, a także informacje dotyczące popełnienia przestępstwa określonego w
art. 197-203 Kodeksu karnego w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, a po
uprawomocnieniu się wyroku, na wniosek dyrektora zakładu lub aresztu - również akta
sądowe.]

<§ 2. Sąd po wydaniu wyroku skazującego przesyła dyrektorowi aresztu śledczego lub
zakładu karnego posiadane w sprawie informacje dotyczące osoby skazanego, w
tym dane o uprzedniej karalności oraz zastosowanych wobec niego środkach
wychowawczych lub poprawczych, informacje pozwalające na identyfikację
skazanego, w szczególności numer Automatycznego Systemu Identyfikacji
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Daktyloskopijnej (AFIS), numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego
Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), rysopis oraz opis znaków szczególnych i
tatuaży, a także zdjęcie skazanego, odpisy orzeczeń i opinii lekarskich oraz
psychologicznych, w tym stwierdzających u skazanego uzależnienia od alkoholu,
środków psychotropowych i odurzających, a także informacje dotyczące
popełnienia przestępstwa określonego w art. 197–203 Kodeksu karnego w związku
z zaburzeniami preferencji seksualnych, a po uprawomocnieniu się wyroku, na
wniosek dyrektora zakładu lub aresztu – również akta sądowe.>

§ 3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, określa, w
drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres informacji przesyłanych dyrektorowi
zakładu karnego lub aresztu śledczego, o których mowa w § 2, mając na uwadze
konieczność zebrania danych osobopoznawczych niezbędnych do dokonania
prawidłowej klasyfikacji skazanego dla indywidualnego z nim postępowania
zmierzającego do realizacji celów, jakim ma służyć wykonanie kary pozbawienia
wolności.

[§ 4. W razie skazania tymczasowo aresztowanego lub osoby odbywającej karę pozbawienia
wolności, sąd zawiadamia o tym odpowiednio dyrektora aresztu śledczego lub zakładu
karnego.]

<§ 4. W razie skazania tymczasowo aresztowanego lub osoby odbywającej karę
pozbawienia wolności sąd przesyła zawiadomienie o skazaniu wraz z
informacjami, o których mowa w § 2, dyrektorowi aresztu śledczego lub zakładu
karnego.>

§ 5. Organ, o którym mowa w § 1, zawiadamia sąd o przystąpieniu do wykonania
orzeczenia oraz o zakończeniu jego wykonywania.

Art. 13.
[§ 1. Organ wykonujący orzeczenie oraz każdy, kogo orzeczenie bezpośrednio dotyczy, może

zwrócić się do sądu, który je wydał, o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykonania
orzeczenia lub zarzutów co do obliczenia kary.]

<§ 1. Organ wykonujący orzeczenie oraz każdy, kogo orzeczenie bezpośrednio dotyczy,
może zwrócić się do sądu, który je wydał, o rozstrzygnięcie wątpliwości co do
wykonania orzeczenia lub zarzutów co do obliczenia kary. Na postanowienie sądu
przysługuje zażalenie.>

§ 2. (uchylony).
§ 3. Na postanowienie w przedmiocie określonym w § 1 zażalenie przysługuje również

organowi określonemu w art. 2 pkt 5-10 oraz każdemu, kogo orzeczenie bezpośrednio
dotyczy.

Art. 14.
[§ 1. W postępowaniu wykonawczym organ wykonujący orzeczenie może zarządzić zebranie

informacji dotyczących skazanego, w szczególności w drodze wywiadu środowiskowego
przeprowadzonego przez kuratora sądowego. W razie uzasadnionych wątpliwości co do
tożsamości skazanego organ wykonujący orzeczenie może zażądać ustalenia jego
tożsamości przez Policję.]

<§ 1. W postępowaniu wykonawczym organ postępowania wykonawczego może
zarządzić zebranie informacji dotyczących skazanego. Organ określony w art. 2
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pkt 1–5 wykonujący orzeczenie może także zarządzić zebranie informacji
dotyczących skazanego w drodze wywiadu środowiskowego przeprowadzonego
przez kuratora sądowego. W razie uzasadnionych wątpliwości co do tożsamości
skazanego organ wykonujący orzeczenie może zażądać ustalenia jego tożsamości
przez Policję.>

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, w porozumieniu z
ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i z Ministrem Obrony Narodowej, inne
organy powołane do przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, uwzględniając w
szczególności jego zakres oraz tryb przeprowadzania.

Art. 15.
§ 1. Sąd umarza postępowanie wykonawcze w razie przedawnienia wykonania kary, śmierci

skazanego lub innej przyczyny wyłączającej to postępowanie.
§ 2. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemożliwiająca postępowanie wykonawcze, a

w szczególności jeżeli nie można ująć skazanego albo nie można wykonać wobec niego
orzeczenia z powodu choroby psychicznej lub innej przewlekłej, ciężkiej choroby,
postępowanie zawiesza się w całości lub w części na czas trwania przeszkody.

<§ 2a. Na postanowienie w przedmiocie umorzenia lub zawieszenia postępowania
wykonawczego przysługuje zażalenie.>

§ 3. Zawieszenie postępowania wykonawczego nie wstrzymuje biegu przedawnienia, chyba
że skazany uchyla się od wykonania kary. Okres wstrzymania biegu przedawnienia nie
może przekroczyć 10 lat.

§ 4. Wykonywanie kary pozbawienia wolności, kary aresztu lub środka przymusu w tej
samej lub innej sprawie wstrzymuje bieg przedawnienia.

Art. 19.
§ 1. Sąd orzeka na wniosek prokuratora, skazanego albo jego obrońcy oraz z urzędu, a jeżeli

ustawa tak stanowi - na wniosek innych osób.
§ 2. Wniosek lub skargę można zgłosić na piśmie lub ustnie. W wypadku ustnego zgłoszenia

spisuje się protokół.
<§ 3. Składający wniosek, o którym mowa w § 1, jest obowiązany do uzasadnienia

zawartych w nim żądań w stopniu umożliwiającym jego rozpoznanie, w
szczególności do dołączenia odpowiednich dokumentów. W przypadku
niewykonania tego obowiązku można pozostawić wniosek bez rozpoznania.

§ 4. Wniosek lub skargę rozpoznaje się w terminie 21 dni od daty wpływu do sądu,
chyba że ustawa przewiduje rozpoznanie wniosku na posiedzeniu, w którym
uprawnione osoby mogą wziąć udział.>

Art. 20.
§ 1. W postępowaniu wykonawczym sąd orzeka jednoosobowo.
§ 2. Zażalenie wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone postanowienie; zostaje ono

przekazane bezzwłocznie zarządzeniem wraz z aktami sprawy do sądu wyższej
instancji, chyba że sąd orzekający w tym samym składzie przychyli się do zażalenia.
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§ 3. Sąd wyższej instancji rozpoznaje zażalenie jednoosobowo.
<§ 4. Sąd wyższej instancji rozpoznaje zażalenie w terminie 21 dni od daty jego

przekazania przez sąd pierwszej instancji, chyba że ustawa przewiduje
rozpoznanie zażalenia na posiedzeniu, w którym uprawnione osoby mogą wziąć
udział.>

[Art. 21.
W postępowaniu przed sądem prokurator jest stroną; w szczególności może składać wnioski i
wnosić zażalenia na postanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym.]

<Art. 21.
W postępowaniu przed sądem prokurator jest stroną; w szczególności może składać
wnioski, a w wypadkach wskazanych w ustawie wnosić zażalenia na postanowienia
wydane w postępowaniu wykonawczym.>

Art. 22.
[§ 1. O terminie i celu posiedzenia sądu zawiadamia się prokuratora, skazanego i jego

obrońcę, a także sądowego kuratora zawodowego w zakresie jego działania, a w razie
potrzeby inne osoby, o których mowa w art. 19 § 1. Biorą oni udział w posiedzeniu,
jednakże ich niestawiennictwo nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, z wyjątkiem
obrońcy w wypadkach określonych w art. 8 § 2, chyba że sąd orzeka na korzyść lub
zgodnie z wnioskiem skazanego.]

<§ 1. Prokurator, skazany oraz jego obrońca, sądowy kurator zawodowy,
pokrzywdzony, a także inne osoby, o których mowa w art. 19 § 1, mają prawo
wziąć udział w posiedzeniu, gdy ustawa tak stanowi. W posiedzeniu sądu wyższej
instancji mają prawo wziąć udział osoby, którym przysługuje prawo do udziału w
posiedzeniu sądu pierwszej instancji.>

<§ 1a. Niestawiennictwo osób, o których mowa w § 1, należycie zawiadomionych o
terminie i celu posiedzenia, nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, z wyjątkiem
obrońcy w wypadkach określonych w art. 8 § 2, chyba że sąd orzeka na korzyść
lub zgodnie z wnioskiem skazanego.>

§ 2. Sąd może dopuścić do udziału w posiedzeniu również inne osoby niż wymienione w §
1, jeżeli ich udział może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia.

§ 3. Udział sądowego kuratora zawodowego w posiedzeniu jest obowiązkowy, jeżeli sąd
uzna to za konieczne.

Art. 24.
§ 1. Jeżeli ujawnią się nowe lub poprzednio nie znane okoliczności istotne dla

rozstrzygnięcia, sąd może w każdym czasie zmienić lub uchylić poprzednie
postanowienie.

[§ 2. Niedopuszczalna jest zmiana lub uchylenie postanowienia, przewidzianego w § 1, na
niekorzyść skazanego po upływie 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się
postanowienia.]

<§ 2. Niedopuszczalna jest zmiana lub uchylenie postanowienia, przewidzianego w § 1,
na niekorzyść skazanego po upływie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się
postanowienia.>
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<§ 3. Na postanowienie wydane na podstawie § 1 przysługuje zażalenie tylko wtedy,
gdy przysługiwało również na postanowienie podlegające zmianie lub uchyleniu.>

Art. 37.
§ 1. W przedmiocie zatarcia skazania orzeka sąd, chyba że zatarcie nastąpiło z mocy prawa.
§ 2. Jeżeli w pierwszej instancji wyroki wydało kilka sądów, właściwy jest sąd, który jako

ostatni wydał wyrok skazujący. Jeżeli orzekały sądy różnego rzędu, właściwy jest sąd
wyższego rzędu.

§ 3. Wniosek skazanego o zatarcie skazania, złożony przed upływem roku od wydania
postanowienia odmawiającego zatarcia, można pozostawić bez rozpoznania.

<§ 4. Na postanowienie w przedmiocie zatarcia skazania przysługuje zażalenie.>

Art. 42.
§ 1. Skazany może ustanowić, na piśmie, jako swojego przedstawiciela osobę godną

zaufania, za jej zgodą, zwłaszcza spośród przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji,
organizacji oraz instytucji, o których mowa w art. 38 § 1.

§ 2. Przedstawiciel skazanego, o którym mowa w § 1, może działać wyłącznie w interesie
skazanego i w tym celu składać w jego imieniu wnioski, skargi i prośby do właściwych
organów oraz instytucji, stowarzyszeń, fundacji, organizacji, kościołów i innych
związków wyznaniowych.

[§ 3. Prezes sądu, upoważniony sędzia, a w toku posiedzenia sąd, może na wniosek
skazanego dopuścić do udziału w postępowaniu przed sądem przedstawiciela
skazanego, o którym mowa w § 1. Na postanowienie sądu zażalenie nie przysługuje.]

<§ 3. Prezes sądu, upoważniony sędzia, a w toku posiedzenia sąd, może na wniosek
skazanego dopuścić do udziału w postępowaniu przed sądem przedstawiciela
skazanego, o którym mowa w § 1.>

[Art. 45.
§ 1. Jeżeli egzekucja grzywny okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że

byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę nieprzekraczającą stu dwudziestu
stawek dziennych, po uprzednim wyrażeniu zgody przez skazanego, na pracę społecznie
użyteczną, przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi
pracy społecznie użytecznej, z zaokrągleniem do pełnego miesiąca. Pracę społecznie
użyteczną określa się w miesiącach; ustalając wymiar godzin pracy w stosunku
miesięcznym, sąd kieruje się wskazaniami zawartymi w art. 53 Kodeksu karnego.

§ 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 35 §
1 Kodeksu karnego oraz art. 53, art. 54-58, art. 60, 62 i 63.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że górna
granica grzywny podlegającej zamianie nie może przekroczyć 240.000 złotych, a
miesiąc pracy społecznie użytecznej jest równoważny grzywnie w kwocie do 20.000
złotych.
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Art. 46.
§ 1. Jeżeli skazany, mimo możliwości, nie uiści grzywny w terminie ani też nie podejmie

orzeczonej zastępczej formy jej wykonania określonej w art. 45 i zostanie stwierdzone,
że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd orzeka wykonanie zastępczej kary
pozbawienia wolności przyjmując, że jeden dzień pozbawienia wolności jest
równoważny dwóm stawkom dziennym; kara zastępcza nie może przekraczać 12
miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności
za dane przestępstwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary
pozbawienia wolności, górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może
przekroczyć 6 miesięcy.

§ 2. W razie gdy grzywna została uiszczona lub ściągnięta w drodze egzekucji tylko w części
albo tylko w części wykonana w formie pracy społecznie użytecznej, sąd określa wymiar
zastępczej kary pozbawienia wolności według zasad przewidzianych w § 1.

§ 3. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności na
okres próby, który wynosi od roku do 2 lat. Przepisy art. 69 § 1 i 2 oraz art. 75 Kodeksu
karnego stosuje się odpowiednio.

§ 4. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że jeden
dzień pozbawienia wolności jest równoważny grzywnie w kwocie od 20 do 4.000
złotych.

<Art. 45.
§ 1. Jeżeli egzekucja grzywny nieprzekraczającej stu dwudziestu stawek dziennych

okaże się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona
bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną,
przyjmując, że dziesięć stawek dziennych jest równoważnych miesiącowi pracy
społecznie użytecznej, z zaokrągleniem, w górę, do pełnego miesiąca. Pracę
społecznie użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin pracy od
20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym, kierując się wskazaniami zawartymi w
art. 53 Kodeksu karnego.

§ 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art.
53–58 i art. 60.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że
górna granica grzywny podlegającej zamianie nie może przekroczyć 240 000
złotych, a miesiąc pracy społecznie użytecznej jest równoważny grzywnie w kwocie
do 20 000 złotych.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną
przysługuje zażalenie.

Art. 46.
§ 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy

wynika, że byłyby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary
pozbawienia wolności, gdy:

1) skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie
użytecznej zamienionej na podstawie art. 45 albo uchyla się od jej wykonania,
lub

2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.
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§ 2. Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, przyjmuje się, że
jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny dwóm stawkom dziennym
grzywny; kara zastępcza nie może przekroczyć 12 miesięcy pozbawienia wolności,
jak również górnej granicy kary pozbawienia wolności za dane przestępstwo, a
jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności,
górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6
miesięcy.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do grzywny określonej kwotowo, z tym że
jeden dzień pozbawienia wolności jest równoważny grzywnie w kwocie od 20 do
4000 złotych.

§ 4. W przypadku gdy grzywna została uiszczona lub ściągnięta w drodze egzekucji
tylko w części albo tylko w części została wykonana w formie pracy społecznie
użytecznej, sąd, zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności,
określa jej wymiar według zasad przewidzianych w § 2 lub 3.

§ 5. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary
pozbawienia wolności przysługuje zażalenie.>

Art. 47.
§ 1. Jeżeli grzywna została uiszczona w części, prezes sądu lub upoważniony sędzia

zarządza zmniejszenie kary zastępczej w sposób odpowiadający stosunkowi kwoty
zapłaconej do wysokości grzywny.

§ 2. Od zastępczej kary pozbawienia wolności lub wykonywania pracy, o której mowa w art.
45 § 1, skazany może się w każdym czasie zwolnić przez złożenie kwoty pieniężnej
przypadającej jeszcze do uiszczenia tytułem grzywny.

[§ 3. W uzasadnionych wypadkach sąd może na wniosek skazanego, wobec którego
orzeczono wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, zamienić tę karę na
wykonywanie pracy, o której mowa w art. 45 § 1. W takim wypadku przepisy art. 45 i 46
stosuje się odpowiednio. Ponowna zamiana zastępczej kary pozbawienia wolności na
wykonywanie pracy, o której mowa w art. 45 § 1, jest niedopuszczalna.

§ 4. Jeżeli skazany uiścił w wymaganym terminie co najmniej połowę grzywny, a egzekucja
pozostałej części okazała się bezskuteczna, sąd orzekając wykonanie zastępczej kary
pozbawienia wolności może określić jej wymiar, stosując, zgodnie z art. 46, przeliczenie
korzystniejsze dla skazanego od przeliczenia przyjętego w wyroku. Przepis stosuje się
odpowiednio do wykonywania pracy, o której mowa w art. 45 § 1.]

[Art. 48.
Przed wydaniem postanowienia określającego wymiar kary zastępczej sąd w razie potrzeby
wysłuchuje skazanego lub jego obrońcę.]

<Art. 48.
W posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary pozbawienia
wolności ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a gdy skazany
pozostaje pod dozorem – również sądowy kurator zawodowy, osoba godna zaufania lub
przedstawiciel stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, o której mowa w
art. 73 § 1 Kodeksu karnego.>
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[Art. 49.
§ 1. Sąd może odroczyć wykonanie grzywny albo rozłożyć ją na raty na czas nie

przekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym
zakresie, jeżeli natychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego
rodziny zbyt ciężkie skutki.

§ 2. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas, gdy
wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat.

§ 3. Sąd może w każdym czasie postanowić w myśl § 1 lub 2, aż do całkowitego wykonania
grzywny albo odbycia przez skazanego w całości zastępczej kary pozbawienia
wolności.]

<Art. 49.
§ 1. Jeżeli natychmiastowe wykonanie grzywny pociągnęłoby dla skazanego lub jego

rodziny zbyt ciężkie skutki sąd może rozłożyć grzywnę na raty na czas
nieprzekraczający 1 roku, licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym
zakresie.

§ 2. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględnienie, a zwłaszcza wówczas,
gdy wysokość grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty na okres do
3 lat.

§ 3. Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia grzywny na raty przysługuje
zażalenie.>

Art. 50.
[§ 1. Sąd odwołuje odroczenie wykonania grzywny lub rozłożenia jej na raty, jeżeli ujawniły

się nowe lub poprzednio nie znane okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia; art. 24 § 2
nie ma zastosowania.]

<§ 1. Sąd odwołuje rozłożenie grzywny na raty, jeżeli ujawniły się nowe lub poprzednio
nie znane okoliczności, istotne dla rozstrzygnięcia; art. 24 § 2 nie ma
zastosowania.>

§ 2. Rozłożenie grzywny na raty można odwołać również wówczas, gdy skazany uchybił
terminowi płatności choćby jednej raty, chyba że wykaże, iż nastąpiło to z przyczyn od
niego niezależnych.

<§ 3. Na postanowienie w przedmiocie odwołania rozłożenia grzywny na  raty
przysługuje zażalenie.>

[Art. 51.
Jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie może uiścić grzywny, a wykonanie tej
kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w szczególnie
uzasadnionych wypadkach, grzywnę w całości lub części umorzyć; nie zarządza się egzekucji,
jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna.]

<Art. 51.
§ 1. Jeżeli skazany, z przyczyn od niego niezależnych, nie uiścił grzywny, a wykonanie

tej kary w innej drodze okazało się niemożliwe lub niecelowe, sąd może, w
szczególnie uzasadnionych wypadkach, grzywnę umorzyć w części, zaś wyjątkowo
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– również w całości; nie zarządza się egzekucji, jeżeli z okoliczności sprawy
wynika, że byłaby ona bezskuteczna.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie umorzenia grzywny przysługuje zażalenie.>

[Art. 52.
Udzielając skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary
pozbawienia wolności, sąd penitencjarny może, jeżeli istnieją podstawy do przyjęcia, że
skazany uiści grzywnę dobrowolnie, wstrzymać uprzednio zarządzone wykonanie zastępczej
kary pozbawienia wolności, stosując jednocześnie art. 49; wówczas okres odroczenia
ściągnięcia grzywny lub rozłożenia na raty biegnie od dnia wydania postanowienia o
warunkowym przedterminowym zwolnieniu.]

<Art. 52.
Udzielając skazanemu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty
kary pozbawienia wolności, sąd penitencjarny może, jeżeli istnieją podstawy do
przyjęcia, że skazany uiści grzywnę dobrowolnie, wstrzymać uprzednio zarządzone
wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, stosując jednocześnie art. 49;
wówczas okres rozłożenia grzywny na raty biegnie od dnia wydania postanowienia o
warunkowym przedterminowym zwolnieniu.>

Art. 61.
[§ 1. Jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, sąd może w okresie wykonywania

kary ograniczenia wolności ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki, o których
mowa w art. 36 § 2 Kodeksu karnego, albo od wykonania tych obowiązków zwolnić, jak
również oddać skazanego pod dozór lub od dozoru zwolnić.]

<§ 1. Jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, sąd może w okresie
wykonywania kary ograniczenia wolności ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać
obowiązki, o których mowa w art. 36 § 2 Kodeksu karnego, albo od wykonania
tych obowiązków zwolnić.>

§ 2. Z tych samych względów sąd może zmniejszyć orzeczoną liczbę godzin wykonywanej
pracy w stosunku miesięcznym lub wysokość miesięcznych potrąceń z wynagrodzenia
za pracę, jednak nie więcej niż do granicy ustawowego minimum określonego w art. 35
§ 1 i 2 Kodeksu karnego.

<§ 3. Na postanowienia wydane na podstawie § 1 przysługuje zażalenie.>

Art. 62.
§ 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli

natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt
ciężkie skutki.

§ 2. Sąd odracza wykonanie kary ograniczenia wolności w razie powołania skazanego do
czynnej służby wojskowej, do czasu ukończenia tej służby. Wobec takiego skazanego
sąd może zastosować odpowiednio przepisy art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego.

§ 3. Sąd może odwołać odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności w razie ustania
przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z
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odroczenia kary zgodnie z celem, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza
porządek prawny.

<§ 4. Na postanowienie w przedmiocie odroczenia oraz odwołania odroczenia
wykonania kary ograniczenia wolności przysługuje zażalenie.>

Art. 63.
§ 1. Jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd

udziela przerwy w odbywaniu kary do czasu ustania przeszkody.
§ 2. Sąd może udzielić przerwy w odbywaniu kary ograniczenia wolności do roku ze

względów, o których mowa w art. 62 § 1.
§ 3. Przepisy art. 62 § 2 i 3 stosuje się odpowiednio.
<§ 4. Na postanowienie w przedmiocie przerwy oraz odwołania przerwy w wykonaniu

kary ograniczenia wolności przysługuje zażalenie.>

Art. 63a.
<§ 1.> W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku

wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne
10% wynagrodzenia za pracę; orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w
stosunku miesięcznym.

<§ 2. Na postanowienie w przedmiocie zmiany formy wykonania obowiązku pracy, o
którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.>

Art. 64.
W razie niewykonania pełnego wymiaru pracy albo niedokonania całości potrąceń z
wynagrodzenia za pracę lub niewykonania innych obowiązków związanych z karą
ograniczenia wolności w okresie, na jaki karę tę orzeczono - sąd orzeka o tym, czy i w jakim
zakresie karę tę uznać za wykonaną ze względu na osiągnięte cele tej kary, chyba że chodzi o
obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia.

<Art. 64a.
Na postanowienie w przedmiocie zwolnienia skazanego od reszty kary ograniczenia
wolności, wydane na podstawie art. 83 Kodeksu karnego, przysługuje zażalenie.>

[Art. 65.
§ 1. Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności, sąd zamienia ją na

zastępczą karę grzywny, przyjmując jeden dzień kary ograniczenia wolności za
równoważny jednej stawce dziennej; sąd określa w takim wypadku wysokość jednej
stawki dziennej - kierując się wskazaniami zawartymi w art. 33 § 3 Kodeksu karnego.
Uchylaniem się może być również uporczywe naruszanie ciążących na nim obowiązków.

§ 2. Jeżeli orzeczenie zastępczej kary grzywny byłoby niecelowe z uwagi na brak możliwości
jej uiszczenia lub ściągnięcia w drodze egzekucji, sąd określa zastępczą karę
pozbawienia wolności przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności
jest równoważny dwóm dniom ograniczenia wolności, i orzeka jej wykonanie.
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§ 3. Jeżeli skazany, mimo możliwości uiszczenia zastępczej kary grzywny, nie uiści jej w
terminie, a zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd
orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, kierując się odpowiednio
zasadami określonymi w § 2.

§ 4. Jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, górna
granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 6 miesięcy.

§ 5. Sąd może wstrzymać wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wypadku, gdy
skazany podejmie nakazaną pracę i podda się rygorom z nią związanym; wstrzymanie
następuje do czasu wykonania orzeczonej kary ograniczenia wolności.

§ 6. (uchylony).]
<Art. 65.

§ 1. Jeżeli skazany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub nałożonych
na niego obowiązków, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia
wolności. W razie gdy skazany wykonał część kary ograniczenia wolności, sąd
zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności w wymiarze
odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do wykonania,
przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności jest równoważny
dwóm dniom kary ograniczenia wolności.

§ 2. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, sądowy kurator zawodowy,
skazany oraz jego obrońca.

§ 3. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary
pozbawienia wolności przysługuje zażalenie.>

Art. 74.
§ 1. Zmianę określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego, a także orzeczonego

systemu terapeutycznego wykonywania kary może orzec tylko sąd penitencjarny, z
zastrzeżeniem, że w wypadku ucieczki skazanego z zakładu karnego typu półotwartego
albo otwartego lub niezgłoszenia się do takiego zakładu po jego opuszczeniu na
podstawie stosownego zezwolenia, decyzję o skierowaniu skazanego do danego rodzaju
i typu zakładu karnego podejmuje komisja penitencjarna.

<§ 1a. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.>
[§ 2. Jeżeli po wydaniu postanowienia przez sąd penitencjarny zajdą nowe okoliczności

uzasadniające zmianę typu zakładu karnego i systemu terapeutycznego, decyzję w tym
przedmiocie może podjąć komisja penitencjarna.]

<§ 2. Jeżeli po wydaniu postanowienia przez sąd penitencjarny zajdą nowe
okoliczności uzasadniające zmianę rodzaju i typu zakładu karnego lub systemu
terapeutycznego, decyzję w tym przedmiocie może podjąć komisja penitencjarna.>

<§ 3. Na decyzje komisji penitencjarnej, o których mowa w § 1 i 2, przysługuje
skarga.>

Art. 76.
§ 1. Do zakresu działania komisji penitencjarnej należy:

1) kierowanie skazanego do właściwego zakładu karnego, jeżeli nie określił tego sąd
w wyroku,
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2) kierowanie skazanego do określonego systemu odbywania kary, jeżeli nie określił
tego sąd w wyroku,

3) ustalanie indywidualnych programów oddziaływań na skazanego i dokonywanie
ocen ich wykonywania,

4) dokonywanie ocen okresowych postępów skazanego w resocjalizacji,
5) kwalifikowanie skazanych do nauczania w szkołach i na kursach,
6) kwalifikowanie skazanych, o których mowa w art. 84 § 2, do zakładów karnych dla

młodocianych oraz skazanych, o których mowa w art. 96 § 3, do odbywania kary w
oddziałach terapeutycznych,

7) kwalifikowanie skazanego, o którym mowa w art. 88 § 4, jako wymagającego
osadzenia w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających
ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu, oraz wymienionego w art. 88 § 3,
jako wymagającego osadzenia w tym zakładzie w wyznaczonym oddziale lub celi
oraz dokonywanie, co najmniej raz na 3 miesiące, weryfikacji tych decyzji,

8) weryfikowanie indywidualnych programów oddziaływania albo indywidualnych
programów terapeutycznych, a także kierowanie i wycofywanie skazanych z
oddziałów terapeutycznych,

9) wyrażanie opinii w sprawach przyznania skazanemu przepustki, o której mowa w
art. 91 pkt 7 lub art. 92 pkt 9, oraz nagrody, o której mowa w art. 138 § 1 pkt 7 lub
8, wówczas gdy są one udzielane:

a) po raz pierwszy,
b) po przerwie trwającej dłużej niż 6 miesięcy,
c) po powstaniu istotnych zmian w sytuacji prawnej lub rodzinnej skazanego,

10) wyrażanie opinii w sprawach:
a) przyznania nagrody, o której mowa w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8, skazanemu

skierowanemu do odbywania kary w zakładzie karnym typu zamkniętego,
b) projektu porządku wewnętrznego zakładu karnego oraz zmiany tego porządku,
c) innych przekazanych jej przez dyrektora,

11) podejmowanie decyzji w sprawie korzystania przez skazanego z uprawnień
określonych w art. 107 oraz zwolnienia z wykonywania pracy, na podstawie art.
121 § 7,

12) wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawie i w przepisach wydanych na
jej podstawie.

§ 2. Jeżeli decyzja komisji penitencjarnej w przedmiocie klasyfikacji jest sprzeczna z
prawem, o jej zmianie lub uchyleniu orzeka sąd penitencjarny; art. 7 § 5 stosuje się
odpowiednio.

§ 3. W wypadku określonym w § 2 decyzję komisji penitencjarnej może także uchylić
dyrektor okręgowy Służby Więziennej albo Dyrektor Generalny Służby Więziennej.

<§ 4. Na decyzje, o których mowa w § 1 pkt 1, 2, 6 i 7, przysługuje skarga.>
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[Art. 79.
§ 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia wolności sąd

wzywa do stawienia się w zakładzie karnym w wyznaczonym terminie wraz z
dokumentem stwierdzającym tożsamość. W uzasadnionych wypadkach sąd może polecić
doprowadzenie skazanego do zakładu karnego bez wezwania.

§ 2. Jeżeli skazany, mimo wezwania, nie stawił się w zakładzie karnym, sąd poleca go
doprowadzić. Kosztami doprowadzenia sąd obciąża skazanego.

§ 3. Jeżeli skazanym jest żołnierz, a sąd zarządza doprowadzenie go do zakładu karnego,
obowiązek doprowadzenia spoczywa na właściwych organach wojskowych.]

<Art. 79.
§ 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd wzywa do stawienia się w

wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, położonym najbliżej miejsca jego
stałego pobytu, wraz z dokumentem stwierdzającym tożsamość. Sąd może polecić
doprowadzenie skazanego do aresztu śledczego bez wezwania.

§ 2. Jeżeli skazany, mimo wezwania, nie stawił się w areszcie śledczym, sąd poleca go
doprowadzić. Kosztami doprowadzenia sąd obciąża skazanego.

§ 3. Przeniesienie skazanego z aresztu śledczego do właściwego zakładu karnego
następuje po decyzji klasyfikacyjnej komisji penitencjarnej.

§ 4. Jeżeli skazanym jest żołnierz, a sąd zarządza doprowadzenie go do aresztu
śledczego, obowiązek doprowadzenia spoczywa na właściwych organach
wojskowych.>

Art. 79a.
[§ 1. Przy przyjęciu do zakładu karnego skazany okazuje dokument stwierdzający

tożsamość, podaje dane osobowe, informuje o zmianie danych osobowych, o miejscu
zameldowania lub przebywania bez zameldowania, o uprzedniej karalności, o stanie
zdrowia, a także o ciążących na nim zobowiązaniach alimentacyjnych. Skazany może
być także poddany czynnościom mającym na celu jego identyfikację, a w szczególności:
sfotografowaniu, oględzinom zewnętrznym ciała, pobraniu odcisków oraz okazaniu
innym osobom.]

<§ 1. Przy przyjęciu do aresztu śledczego skazany okazuje dokument stwierdzający
tożsamość, podaje dane osobowe, informuje o zmianie danych osobowych, o
miejscu stałego pobytu, o uprzedniej karalności, o stanie zdrowia, a także o
ciążących na nim zobowiązaniach alimentacyjnych. Skazany może być także
poddany czynnościom mającym na celu jego identyfikację, w szczególności:
sfotografowaniu, oględzinom zewnętrznym ciała, pobraniu odcisków oraz
okazaniu innym osobom.>

§ 2. Skazany przekazuje do depozytu dokumenty, pieniądze, przedmioty wartościowe i inne
przedmioty, których nie może posiadać w celi.

Art. 79b.
[§ 1. Skazanego przyjętego do zakładu karnego umieszcza się w celi przejściowej, na okres

niezbędny, nie dłużej jednak niż na 14 dni, dla poddania go wstępnym badaniom
lekarskim, zabiegom sanitarnym i wstępnym badaniom osobopoznawczym oraz
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zapoznania z podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania kary
pozbawienia wolności i porządkiem wewnętrznym zakładu karnego.]

<§ 1. Skazanego przyjętego do aresztu śledczego umieszcza się w celi przejściowej, na
okres niezbędny, nie dłużej jednak niż na 14 dni, dla poddania go wstępnym
badaniom lekarskim, zabiegom sanitarnym i wstępnym badaniom
osobopoznawczym oraz zapoznania z podstawowymi aktami prawnymi
dotyczącymi wykonywania kary pozbawienia wolności i porządkiem wewnętrznym
aresztu śledczego.>

§ 2. Umieszczenia w celi przejściowej nie stosuje się do skazanego przetransportowanego z
innego zakładu karnego albo aresztu śledczego, jeżeli był już poddany badaniom i
zabiegom, o których mowa w § 1.

§ 3. Skazanego informuje się o obliczonym okresie wykonywania kary. Przyjęcie informacji
do wiadomości skazany potwierdza podpisem.

Art. 80.
[§ 1. Jeżeli tę samą osobę skazano na kilka nie podlegających łączeniu kar skutkujących

pozbawienie wolności, wykonuje się je w takiej kolejności, w jakiej uprawomocniły się
orzeczenia, którymi wymierzono te kary.

§ 1a. Orzeczenia prawomocne wykonuje się przed orzeczeniami nieprawomocnymi. Kary
porządkowe i środki przymusu wykonuje się w pierwszej kolejności.]

<§ 1. Jeżeli tę samą osobę skazano na kilka kar skutkujących pozbawienie wolności,
wykonuje się je w takiej kolejności, w jakiej wpłynęły do wykonania orzeczenia,
którymi wymierzono te kary. Zastępcze kary pozbawienia wolności oraz zastępcze
kary aresztu za nieuiszczoną grzywnę wykonuje się w ostatniej kolejności.

§1a. Orzeczenia prawomocne wykonuje się przed orzeczeniami nieprawomocnymi. Kary
porządkowe i środki przymusu wykonuje się w pierwszej kolejności.>

§ 2. Sędzia penitencjarny może zarządzić wykonanie kar i środków w innej kolejności niż
określona w § 1, jeżeli względy penitencjarne za tym przemawiają.

§ 3. W wypadku skierowania do wykonania orzeczenia o zastosowaniu środka
zabezpieczającego wobec skazanego, który odbywa karę wymierzoną innym
orzeczeniem, o kolejności wykonania kary i środka zabezpieczającego rozstrzyga sędzia
penitencjarny.

§ 4. Pierwszy dzień kary kończy się dnia następnego od jej rozpoczęcia.
§ 5. Jeżeli wobec tej samej osoby wykonuje się kilka kar skutkujących pozbawienie

wolności, dzień zakończenia wykonania poprzedniej kary jest dniem rozpoczęcia
wykonywania kolejnej.

Art. 86.
<§ 1.> W zakładzie karnym dla recydywistów penitencjarnych odbywają karę dorośli

skazani za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę
pozbawienia wolności oraz ukarani za wykroczenia umyślne zasadniczą lub zastępczą
karą aresztu, którzy uprzednio już odbywali takie kary lub karę aresztu wojskowego za
umyślne przestępstwa lub wykroczenia, chyba że szczególne względy resocjalizacyjne
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przemawiają za skierowaniem ich do zakładu karnego dla odbywających karę po raz
pierwszy.

<§ 2. W zakładzie karnym, o którym mowa w § 1, mogą odbywać karę skazani
określeni w art. 65 Kodeksu karnego oraz w art. 37 § 1 pkt 2 i 5 Kodeksu karnego
skarbowego, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy resocjalizacyjne.>

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.

<§ 5a. Skazanego objętego ochroną na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o
świadku koronnym (Dz. U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375
oraz z 2010 r. Nr 127, poz. 857 i Nr 182, poz. 1228) osadza się w zakładzie karnym
typu zamkniętego.

§ 5b. Skazanego z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, w tym skazanego za
przestępstwo określone w art. 197–203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z
zaburzeniami preferencji seksualnych, lub upośledzonego umysłowo, 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
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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.

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,]

<c) był sprawcą zgwałcenia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 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.

<§ 3. W oddziale lub celi, o których mowa w § 1, można osadzić skazanego, o którym
mowa w art. 88 § 4.

§ 4. Skazanego, o którym mowa w art. 88 § 5a, można osadzić, za jego zgodą, w
oddziale lub celi, o których mowa w § 1.>
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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,

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,]

<8) korespondencja skazanych podlega cenzurze administracji zakładu karnego,
chyba że ustawa stanowi inaczej,>

9)  rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli administracji zakładu
karnego.

[Art. 100.
Skazany odbywa karę we właściwym zakładzie karnym, położonym, w miarę możliwości,
najbliżej jego miejsca zamieszkania. Przeniesienie skazanego do innego zakładu może
nastąpić tylko z uzasadnionych powodów.]

<Art. 100.
§ 1. Skazany odbywa karę we właściwym ze względu na rodzaj, typ, system

wykonywania kary lub zabezpieczenie zakładzie karnym. Przeniesienie skazanego
do innego właściwego zakładu karnego może nastąpić, szczególnie w przypadku:

1) zmiany przeznaczenia zakładu karnego lub w celu zapewnienia warunków, o
których mowa w art. 110 § 2,

2) zatrudnienia lub nauki,
3) udzielenia świadczenia zdrowotnego,
4) skierowania do ośrodka diagnostycznego, oddziału terapeutycznego lub

oddziału dla osób, o których mowa w art. 88 § 3 i art. 212a § 1,
5) udziału w czynności procesowej,
6) ważnych względów rodzinnych,
7) względów związanych z bezpieczeństwem skazanego,
8) konieczności zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zakładzie.
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§ 2. Dyrektor Generalny Służby Więziennej ustala miejsce odbywania kary
pozbawienia wolności dla skazanego objętego ochroną na podstawie ustawy z dnia
25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym.>

Art. 102.
Skazany ma prawo w szczególności do:

1)  odpowiedniego ze względu na zachowanie zdrowia wyżywienia, odzieży,
warunków bytowych, pomieszczeń oraz świadczeń zdrowotnych i odpowiednich
warunków higieny,

2) utrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi,
3) korzystania z wolności religijnej,
4) otrzymywania związanego z zatrudnieniem wynagrodzenia oraz do ubezpieczenia

społecznego w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach, a także pomocy w
uzyskiwaniu świadczeń inwalidzkich,

5)  kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej, a za zgodą
dyrektora zakładu karnego do wytwarzania i zbywania wykonanych przedmiotów,

6) korzystania z urządzeń i zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, radia,
telewizji, książek i prasy,

7) komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem, właściwym kuratorem sądowym
oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, o którym mowa w art. 42,

8) komunikowania się z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1,
9) zapoznawania się z opiniami, sporządzonymi przez administrację zakładu karnego,

stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec niego decyzji,
10) składania wniosków, skarg i próśb organowi właściwemu do ich rozpatrzenia oraz

przedstawiania ich, w nieobecności innych osób, administracji zakładu karnego,
kierownikom jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, sędziemu
penitencjarnemu, prokuratorowi i Rzecznikowi Praw Obywatelskich,

[11) prowadzenia korespondencji, bez jej cenzurowania, z organami ścigania, wymiaru
sprawiedliwości i innymi organami państwowymi, samorządowymi oraz z
Rzecznikiem Praw Obywatelskich.]

<11) prowadzenia korespondencji z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i
innymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego,
Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka oraz organami
powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów
międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka.>

[Art. 103.
§ 1. Skazani, ich obrońcy i pełnomocnicy oraz właściwe organizacje pozarządowe mają

prawo kierować skargi do organów powołanych na podstawie ratyfikowanych przez
Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka.
Korespondencja, w tych sprawach, osób pozbawionych wolności powinna być
bezzwłocznie przekazywana do adresata i nie podlega cenzurze.

§ 2. Przepis art. 8 § 3 stosuje się odpowiednio.]
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<Art. 103.
Skazani mają prawo kierować skargi do organów powołanych na podstawie
ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych dotyczących
ochrony praw człowieka.>

Art. 105.
§ 1. Skazanemu należy umożliwiać utrzymywanie więzi przede wszystkim z rodziną i

innymi osobami bliskimi przez widzenia, korespondencję, rozmowy telefoniczne,
paczki i przekazy pieniężne, a w uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrektora
zakładu karnego, również przez inne środki łączności, oraz ułatwiać utrzymywanie
kontaktów z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1.

§ 2. Skazany cudzoziemiec może prowadzić korespondencję z właściwym urzędem
konsularnym, a w razie braku takiego urzędu - z właściwym przedstawicielstwem
dyplomatycznym oraz korzystać z widzeń z urzędnikiem konsularnym lub
wykonującym funkcje konsularne pracownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego.

§ 3. Zakres i sposób kontaktów, o których mowa w § 1 i 2, w szczególności nadzór nad
widzeniami, cenzura korespondencji, kontrolowanie rozmów w trakcie widzeń i
telefonicznych, są uzależnione od rodzaju i typu zakładu karnego, w którym skazany
odbywa karę, a także od wymogów indywidualnego oddziaływania, z wyjątkiem prawa
do otrzymywania paczek.

[§ 4. Dyrektor zakładu karnego podejmuje decyzje dotyczące zatrzymania korespondencji w
zakładach karnych typu zamkniętego i półotwartego, a w zakładach karnych typu
półotwartego także cenzurowania korespondencji oraz kontrolowania rozmów w trakcie
widzeń i telefonicznych, z wyjątkiem wypadków określonych w art. 8 § 3, art. 102 pkt 11
i art. 103 § 1, jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa zakładu lub porządku
publicznego, powiadamiając o tym sędziego penitencjarnego oraz skazanego. Dyrektor
zakładu karnego może zezwolić na przekazanie skazanemu ważnej wiadomości zawartej
w zatrzymanej korespondencji.]

<§ 4. Dyrektor zakładu karnego podejmuje decyzje dotyczące zatrzymania
korespondencji w zakładach karnych typu zamkniętego i półotwartego, a w
zakładach karnych typu półotwartego także cenzurowania korespondencji oraz
kontrolowania rozmów w trakcie widzeń i rozmów telefonicznych, z wyjątkiem
przypadków określonych w art. 8 § 3 oraz w art. 8a § 2 i 3, jeżeli wymagają tego
względy bezpieczeństwa zakładu lub porządku publicznego, powiadamiając o tym
sędziego penitencjarnego oraz skazanego. Dyrektor zakładu karnego może
zezwolić na przekazanie skazanemu ważnej wiadomości zawartej w zatrzymanej
korespondencji.>

§ 5. Dołączonych do akt osobowych kopii korespondencji przed jej ocenzurowaniem oraz
korespondencji zatrzymanej nie udostępnia się skazanemu.

§ 6. Dyrektor zakładu karnego podejmuje decyzje dotyczące zatrzymania otrzymywanych i
przesyłanych przez skazanych paczek lub ich zniszczenia, jeżeli wymagają tego
względy bezpieczeństwa zakładu lub porządku publicznego, powiadamiając o tym
sędziego penitencjarnego oraz skazanego. Zniszczenie paczek odbywa się na podstawie
odrębnych przepisów.

§ 7. Skazany otrzymuje pisemne potwierdzenie odbioru w zakładzie karnym wysyłanej
przez niego korespondencji urzędowej. Na kopercie umieszcza się odcisk stempla z
nazwą zakładu karnego oraz odnotowuje się datę jej odbioru.
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Art. 105a.
§ 1. Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego

widzenia, z zastrzeżeniem art. 90 pkt 6 i art. 91 pkt 8.
[§ 2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób

niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby do lat 15 mogą korzystać z widzeń
tylko pod opieką osób pełnoletnich.]

<§ 2. W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie. Liczba osób
niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z
widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.>

§ 3. Skazani, o których mowa w art. 87a, mają prawo do dodatkowego widzenia z dziećmi.
§ 4. Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską skazany może

otrzymać za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego.
§ 5. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający

bezpośredni kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku.
[§ 6. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów

zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego.]
<§ 6. W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i

napojów zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły
żywnościowe i napoje, które nie zostały spożyte w czasie widzenia, przekazuje się
osobie odwiedzającej.>

§ 7. W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad
odbywania widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

§ 8. Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń dyrektor zakładu karnego podaje do
wiadomości, w formie ogłoszenia, w miejscu dostępnym dla odwiedzających.

§ 9. Ograniczenia wynikające z § 1, 2 i 5 nie mają zastosowania do widzeń skazanego z
osobami wymienionymi w art. 8 § 3 i art. 105 § 2.

Art. 113.
§ 1. Skazany przekazuje do depozytu środki pieniężne i przedmioty wartościowe posiadane

w zakładzie karnym. Środki pieniężne pozostawione w depozycie nie podlegają
oprocentowaniu.

§ 2. Do dyspozycji skazanego pozostają środki pieniężne pozostałe po wywiązaniu się z
ciążących na nim zobowiązań objętych egzekucją oraz po dokonaniu gromadzenia
środków, o których mowa w art. 126 § 1.

§ 3. Środki pieniężne, o których mowa w § 2, skazany może przekazać na wybrany
rachunek bankowy, książeczkę oszczędnościową lub pozostawić w depozycie.

§ 4. Na pisemny wniosek skazanego wydaje się mu z depozytu przedmioty wartościowe
niezajęte podczas postępowania egzekucyjnego oraz jeżeli nie zakłóca to ustalonego w
zakładzie karnym porządku i nie narusza uprawnień innych osób.

[§ 5. Na pisemny wniosek skazanego i na jego koszt przekazuje się środki pieniężne i
przedmioty wartościowe pozostające do jego dyspozycji na rzecz określonych osób,
instytucji i organizacji; w uzasadnionych wypadkach koszty przekazania może pokryć
zakład karny.
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§ 6. Wolne od egzekucji są:
1) zapomogi przyznane skazanemu przez dyrektora zakładu karnego,
2) środki pieniężne, otrzymane przez skazanego w danym miesiącu, w wysokości 10%

jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników.]
<§ 5. Na pisemny wniosek skazanego i na jego koszt przekazuje się środki pieniężne i

przedmioty wartościowe pozostające do jego dyspozycji na rzecz wskazanych
przez niego osób, instytucji i organizacji; w uzasadnionych przypadkach koszty
przekazania może pokryć zakład karny.

§ 6. Wolne od egzekucji są:
1) zapomogi przyznane skazanemu przez dyrektora zakładu karnego,
2) środki pieniężne przyznane skazanemu ze środków, o których mowa w art.

136a § 1,
3) środki pieniężne wpłacone na poczet grzywny, która została zamieniona na

zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę aresztu,
4) środki pieniężne otrzymane przez skazanego w danym miesiącu, w wysokości

10% jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników.>
§ 7. W wypadku zezwolenia na czasowe opuszczenie przez skazanego zakładu karnego lub

udzielenia mu przepustki, na jego pisemny wniosek, dokonuje się wypłaty
pozostających do jego dyspozycji środków pieniężnych.

Art. 116.
§ 1. Skazany ma obowiązek przestrzegania przepisów określających zasady i tryb

wykonywania kary, ustalonego w zakładzie karnym porządku oraz wykonywania
poleceń przełożonych i innych osób uprawnionych, a w szczególności:

1) poprawnego zachowania się,
2) przestrzegania higieny osobistej i czystości pomieszczeń, w których przebywa,

2a) niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o chorobie własnej oraz o
zauważonych objawach chorobowych u innego skazanego,

[3) poddania się - niezależnie od obowiązków określonych w przepisach o zwalczaniu
chorób zakaźnych, wenerycznych i gruźlicy, alkoholizmu i narkomanii -
przewidzianym przepisami badaniom, leczeniu, zabiegom lekarskim, sanitarnym
oraz rehabilitacji, a skazany, co do którego sędzia penitencjarny zarządził
przeprowadzenie badań psychologicznych lub psychiatrycznych, dodatkowo -
udzielania osobom prowadzącym badania informacji o stanie zdrowia, przebytych
chorobach i urazach oraz warunkach, w jakich się wychowywał, oraz wykonywania
zleconych przez psychiatrę lub psychologa czynności niezbędnych dla potrzeb
badania,]

<3) poddania się – niezależnie od obowiązków określonych w przepisach o
zwalczaniu chorób zakaźnych, wenerycznych i gruźlicy, alkoholizmu i
narkomanii – przewidzianym przepisami badaniom, leczeniu, zabiegom
lekarskim, sanitarnym oraz rehabilitacji, a także badaniom na obecność w
organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych,
a skazany, co do którego sędzia penitencjarny zarządził przeprowadzenie
badań psychologicznych lub psychiatrycznych, dodatkowo – udzielania
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osobom prowadzącym badania informacji o stanie zdrowia, przebytych
chorobach i urazach oraz warunkach, w jakich się wychowywał, oraz
wykonywania zleconych przez psychiatrę lub psychologa czynności
niezbędnych na potrzeby badania,>

4) wykonywania pracy, jeżeli przepisy szczególne, także wynikające z prawa
międzynarodowego, nie przewidują zwolnienia od tego obowiązku, oraz
wykonywania prac porządkowych w obrębie zakładu karnego,

5) dbałości o mienie zakładu karnego oraz instytucji lub podmiotu gospodarczego, w
którym jest zatrudniony,

6) poddania się czynnościom mającym na celu identyfikację osoby.
§ 2. W wypadkach uzasadnionych względami porządku lub bezpieczeństwa skazany

podlega kontroli osobistej. Z tych samych względów kontroli podlegają również cele i
inne pomieszczenia, w których skazany przebywa, znajdujące się w nich przedmioty, a
także przedmioty jemu dostarczane lub przekazywane przez niego innej osobie.
Kontrolę celi i innych pomieszczeń przeprowadza się podczas nieobecności skazanych.

§ 3. Kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i
obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz
sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas
nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za
pośrednictwem osoby tej samej płci.

§ 4. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie. W razie konieczności
dopuszczalne jest naruszenie plomb gwarancyjnych oraz uszkodzenie kontrolowanych
przedmiotów w niezbędnym zakresie.

§ 5. Znalezione w czasie kontroli przedmioty, których skazany nie może posiadać, podlegają
zatrzymaniu, zaś przedmioty, których właściciela ustalono, przekazuje się do depozytu
albo przesyła się na koszt skazanego, do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub
organizacji. W uzasadnionym wypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt
zakładu karnego. Przedmioty i notatki, których właściciela nie ustalono, podlegają
zniszczeniu, pieniądze zaś oraz przedmioty wartościowe przekazuje się na rzecz Skarbu
Państwa albo na pomoc postpenitencjarną.

§ 5a. W wypadkach uzasadnionych względami medycznymi albo potrzebą zapewnienia
bezpieczeństwa skazanego jego zachowanie może podlegać monitorowaniu.
Monitorowany obraz lub dźwięk podlega utrwalaniu.

§ 6. Decyzje w sprawach, o których mowa w § 4-5a, podejmuje dyrektor zakładu karnego.
Ze zniszczenia przedmiotów i notatek oraz przekazania pieniędzy i przedmiotów
wartościowych sporządza się protokół.

Art. 116a.
Skazanemu nie wolno:

1) uczestniczyć w grupach organizowanych bez zgody lub wiedzy właściwego
przełożonego,

[2) posługiwać się wyrazami lub zwrotami wulgarnymi, obelżywymi albo gwarą
przestępców,]
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<2) posługiwać się wyrazami lub zwrotami powszechnie uznawanymi za
wulgarne lub obelżywe albo gwarą przestępców,>

3) uprawiać gier hazardowych,
4) spożywać alkoholu oraz używać środków odurzających lub substancji

psychotropowych,
5) odmawiać przyjmowania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu

karnego w celu wymuszenia określonej decyzji lub postępowania, a także
powodować u siebie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jak również nakłaniać
lub pomagać w dokonywaniu takich czynów,

6) wykonywać tatuaży i zezwalać na ich wykonywanie na sobie, jak również
nakłaniać lub pomagać w dokonywaniu takich czynów,

7) porozumiewać się z osobami postronnymi oraz osadzonymi w innej celi, jeżeli
naruszałoby to ustalony w zakładzie karnym porządek,

8) samowolnie zmieniać celi mieszkalnej, miejsca wyznaczonego do spania,
stanowiska pracy i miejsca wykonywania zleconej czynności,

9) zmieniać wyglądu zewnętrznego w sposób utrudniający identyfikację, w
szczególności poprzez zgolenie lub zapuszczenie przez skazanego włosów, brody
lub wąsów albo zmianę ich koloru, chyba że uzyska na to zgodę dyrektora zakładu
karnego.

<Art. 116b.
§ 1. Badanie w celu ustalenia w organizmie skazanego obecności alkoholu, środka

odurzającego lub substancji psychotropowej przeprowadza się przy użyciu metod
niewymagających badania laboratoryjnego.

§ 2. Weryfikacja badań, o których mowa w § 1, dokonanych przy użyciu metod
niewymagających badania laboratoryjnego, może odbyć się za pomocą badań
laboratoryjnych.

§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób
przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub
substancji psychotropowych w organizmie skazanego, ich dokumentowania oraz
weryfikacji, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego
przeprowadzania badań oraz zagwarantowania wiarygodności ich wyników.>

Art. 118.
§ 1. W wypadku gdy wykonywanie kary pozbawienia wolności może zagrażać życiu

skazanego lub spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo, dyrektor
zakładu karnego, na wniosek lekarza, niezwłocznie powiadamia o tym sędziego
penitencjarnego.

§ 2. W wypadku gdy życiu skazanego grozi poważne niebezpieczeństwo, stwierdzone co
najmniej przez dwóch lekarzy, można dokonać koniecznego zabiegu lekarskiego, nie
wyłączając chirurgicznego, nawet mimo sprzeciwu skazanego.

[§ 3. W wypadku sprzeciwu skazanego o dokonaniu zabiegu orzeka sąd penitencjarny.]
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<§ 3. W wypadku sprzeciwu skazanego o dokonaniu zabiegu orzeka sąd penitencjarny.
Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.>

§ 4. W nagłym wypadku, jeżeli zachodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci
skazanego, o konieczności zabiegu decyduje lekarz.

Art. 119.
§ 1. Skazany, który w celu wymuszenia określonej decyzji lub postępowania organu

wykonawczego lub uchylenia się od ciążącego na nim obowiązku powoduje u siebie
uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia, niezależnie od odpowiedzialności
dyscyplinarnej, może być obciążony w całości lub w części kosztami związanymi z
leczeniem.

[§ 2. O obciążeniu kosztami, o których mowa w § 1, orzeka sąd penitencjarny.]
<§ 2. O obciążeniu kosztami, o których mowa w § 1, orzeka sąd penitencjarny. Na

postanowienie sądu przysługuje zażalenie.>

Art. 123a.
§ 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek

organizacyjnych Służby Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu
terytorialnego, w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, wynagrodzenie
skazanemu nie przysługuje.

[§ 2. Skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor może zezwolić na
nieodpłatne zatrudnienie przy pracach publicznych na rzecz organów administracji
publicznej oraz przy pracach wykonywanych na cele charytatywne, a także przy
pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek
organizacyjnych Służby Więziennej.]

<§ 2. Skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor może zezwolić
na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach publicznych na rzecz organów
administracji publicznej, przy pracach wykonywanych na cele charytatywne, przy
pracach wykonywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego lub przy
pracach porządkowych i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek
organizacyjnych Służby Więziennej.>

§ 3. W celu przyuczenia do wykonywania pracy skazanemu, za jego pisemną zgodą, można
zezwolić na wykonywanie nieodpłatnej pracy w przywięziennych zakładach pracy,
przez okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.

§ 4. Za wykonywane prace nieodpłatne mogą być skazanemu przyznawane nagrody.

Art. 126.
[§ 1. Ze środków finansowych otrzymywanych przez skazanego, z wyjątkiem zapomóg, o

których mowa w art. 113 § 6 pkt 1, gromadzi się środki pieniężne, przekazywane
skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, przeznaczone na przejazd do
miejsca zamieszkania i na utrzymanie, do wysokości jednego przeciętnego miesięcznego
wynagrodzenia pracowników; ze środków tych nie prowadzi się egzekucji i na wniosek
skazanego można je przekazać na książeczkę oszczędnościową.]
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<§ 1. Ze środków pieniężnych otrzymywanych przez skazanego, z wyjątkiem środków,
o których mowa w art. 113 § 6 pkt 1–3, gromadzi się środki, przekazywane
skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu karnego, przeznaczone na przejazd do
miejsca zamieszkania i na utrzymanie, do wysokości jednego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia pracowników; ze środków tych nie prowadzi się
egzekucji i na wniosek skazanego można je przekazać na wybrany rachunek
bankowy lub książeczkę oszczędnościową.>

§ 2. Gromadzeniu podlega:
1) 50% kwoty zdeponowanej przez skazanego przy przyjęciu do zakładu karnego,

jednak nie więcej niż kwota odpowiadająca wysokości jednego przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia pracowników,

2) 50% z przypadającego skazanemu miesięcznie wynagrodzenia za pracę po
odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, jednak nie więcej
niż kwota 4% jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników,

3) 50% każdego z wpływów pieniężnych skazanego niewymienionych w pkt 1 i 2,
jednak nie więcej niż kwota 4% jednego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
pracowników.

§ 3. Gromadzenia kwot, określonych w § 2 pkt 2 i 3, dokonuje się po potrąceniu należności
dochodzonych w postępowaniu egzekucyjnym.

§ 4. Zgromadzona kwota podlega każdorazowo uzupełnieniu w razie wzrostu przeciętnego
miesięcznego wynagrodzenia pracowników. Uzupełnienia dokonuje się z wpływów
pieniężnych skazanego uzyskanych od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu
ogłoszenia wzrostu.

Art. 138.
§ 1. Nagrodami są:

1) zezwolenie na dodatkowe lub dłuższe widzenie,
2) zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej,
3) zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszczeniu, bez osoby dozorującej,
4) zatarcie wszystkich lub niektórych kar dyscyplinarnych,
5) nagroda rzeczowa lub pieniężna,
6)  (uchylony),
7) zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem zakładu karnego, z osobą najbliższą

lub osobą godną zaufania, na okres nie przekraczający jednorazowo 30 godzin,
8) zezwolenie na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru, na okres nie przekraczający

jednorazowo 14 dni,
9) pochwała,

10) zezwolenie na częstsze branie udziału w zajęciach kulturalno-oświatowych, z zakresu
kultury fizycznej i sportu,

11) zezwolenie na przekazanie osobie wskazanej przez skazanego upominku,
12) zezwolenie na odbywanie widzeń we własnej odzieży,
13) zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej,
14) zezwolenie na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i

wyrobów tytoniowych oraz przedmiotów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie
karnym,

15) zezwolenie na telefoniczne porozumienie się skazanego ze wskazaną przez niego osobą
na koszt zakładu karnego.
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§ 2. (uchylony).
Art. 141a.

[§ 1. W wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego można mu zezwolić na opuszczenie
zakładu karnego, na czas nieprzekraczający 5 dni, w miarę potrzeby pod konwojem
funkcjonariusza Służby Więziennej lub w asyście innej osoby godnej zaufania.]

<§ 1. Dyrektor zakładu karnego może udzielić skazanemu zezwolenia na opuszczenie
zakładu karnego pod konwojem funkcjonariusza Służby Więziennej, osoby godnej
zaufania lub samodzielnie, na czas nieprzekraczający 5 dni, w celu odwiedzenia
poważnie chorego członka rodziny, uczestnictwa w pogrzebie członka rodziny oraz
w innych wypadkach szczególnie ważnych dla skazanego.>

[§ 2. W stosunku do osadzonych w zakładzie karnym typu zamkniętego zezwolenia, o którym
mowa w § 1, udziela sędzia penitencjarny, a w wypadkach niecierpiących zwłoki -
dyrektor zakładu karnego.]

§ 3. Udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 1, tymczasowo aresztowanemu mającemu
prawa i obowiązki skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności wymaga
wydania zarządzenia o zgodzie przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo
aresztowany pozostaje.

§ 4. Przepis art. 139 § 8 stosuje się odpowiednio.
<§ 5. Na decyzję, o której mowa w § 1, przysługuje skarga.>

Art. 144.
§ 1. Kary dyscyplinarne określone w art. 143 § 1 pkt 4-8 wymierza dyrektor zakładu

karnego, a inne kary - również osoba przez niego upoważniona.
§ 2. Kary dyscyplinarne wymierza się z urzędu lub na pisemny wniosek przełożonego

skazanego.
§ 3. Decyzja o ukaraniu karą dyscyplinarną powinna zawierać dokładne określenie

przekroczenia popełnionego przez skazanego.
§ 4. Decyzję o ukaraniu karą dyscyplinarną sporządza się na piśmie i podaje do wiadomości

skazanemu, a gdy względy wychowawcze za tym przemawiają - również innym
skazanym lub innym osobom. Przepis ten ma zastosowanie również do decyzji o
uchyleniu, darowaniu, odroczeniu, zamianie, zawieszeniu lub przerwaniu kary
dyscyplinarnej, a także o odstąpieniu od ukarania dyscyplinarnego.

<§ 5. Na decyzje, o których mowa w § 1, przysługuje skarga.>

Art. 150.
§ 1. Wykonanie kary pozbawienia wolności w wypadku choroby psychicznej lub innej

ciężkiej choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd odracza do czasu ustania
przeszkody.

§ 2. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie
karnym może zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne
niebezpieczeństwo.
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[Art. 151.
§ 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżeli

natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt
ciężkie skutki lub jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych
przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów.

§ 1a. Odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności z powodu przekroczenia w skali
kraju ogólnej pojemności zakładów karnych lub aresztów śledczych nie stosuje się
wobec skazanego, który dopuścił się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub
groźby jej użycia lub orzeczono w stosunku do niego karę przekraczającą 2 lata
pozbawienia wolności.

§ 2. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania postanowienia w tym przedmiocie.
§ 3. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednakże łączny okres odroczenia nie może

przekroczyć roku, chyba że chodzi o kobietę ciężarną lub w okresie 3 lat po urodzeniu
dziecka i sprawowania nad nim opieki.]

<Art. 151.
§ 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności na okres do roku, jeżeli

natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt
ciężkie skutki. W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej
samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na
okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

§ 2. Sąd może odroczyć wykonanie kary pozbawienia wolności w wymiarze do 2 lat,
jeżeli liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych przekracza
w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów; odroczenia nie udziela się
skazanym, którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby
jej użycia, skazanym określonym w art. 64 § 1 lub 2 lub w art. 65 Kodeksu
karnego, a także skazanym za przestępstwa określone w art. 197–203 Kodeksu
karnego popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych.

§ 3. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, jednak łączny okres odroczenia nie
może przekroczyć okresów wskazanych w § 1; okres odroczenia biegnie od dnia
wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.

§ 4. Odraczając wykonanie kary pozbawienia wolności, sąd może zobowiązać
skazanego do podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej, zgłaszania się do
wskazanej jednostki Policji w określonych odstępach czasu lub poddania się
odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym lub
uczestnictwu w programach korekcyjno-edukacyjnych.

§ 5. Wykonując orzeczenie o odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności w
stosunku do skazanego, który został zobowiązany do wykonania obowiązków
określonych w § 4, sąd stosuje odpowiednio art. 14.>

Art. 152.
<§ 1.> Jeżeli odroczenie wykonania kary nie przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności

trwało przez okres co najmniej jednego roku - sąd może warunkowo zawiesić
wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69-75 Kodeksu karnego.

<§ 2. Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności może
złożyć również sądowy kurator zawodowy.
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§ 3. Na postanowienie w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania kary
przysługuje zażalenie; w posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany
oraz obrońca, a także sądowy kurator zawodowy, jeżeli składał wniosek o wydanie
postanowienia.>

Art. 153.
§ 1. Sąd penitencjarny udziela przerwy w wykonaniu kary w wypadku określonym w art.

150 § 1 do czasu ustania przeszkody.
[§ 2. Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary, jeżeli przemawiają za tym

ważne względy zdrowotne, rodzinne lub osobiste. Przepis art. 151 § 3 stosuje się
odpowiednio.]

<§ 2. Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wykonaniu kary pozbawienia
wolności, jeżeli przemawiają za tym ważne względy rodzinne lub osobiste. Przepisy
art. 151 § 3–5 stosuje się odpowiednio.>

<§ 2a. Wniosek o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności może
złożyć również dyrektor zakładu karnego.>

§ 3. Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej
przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek choroby
psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

[§ 4. Udzielając przerwy w wykonaniu kary, sąd może zobowiązać skazanego do
utrzymywania w okresie tej przerwy kontaktu z sądowym kuratorem zawodowym w
miejscu pobytu, niezmieniania bez jego zgody miejsca pobytu, podjęcia starań o
znalezienie pracy zarobkowej lub meldowania się we wskazanej jednostce Policji.]

[§ 5. Sądem penitencjarnym właściwym miejscowo do udzielania dalszych przerw oraz do
udzielania przerwy, o której mowa w § 3, jest sąd, który udzielił pierwszej przerwy.]

<§ 5. Sądem penitencjarnym właściwym miejscowo do udzielenia dalszych przerw jest
sąd, który udzielił pierwszej przerwy. Jest on również właściwy do orzeczenia
przerwy, o której mowa w § 3, jeżeli skazany nadal przebywa na wolności.>

<Art. 153a.
§ 1. W posiedzeniu w przedmiocie odroczenia lub przerwy ma prawo wziąć udział

prokurator, skazany oraz jego obrońca, a także sądowy kurator zawodowy lub
dyrektor zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o wydanie postanowienia.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie odroczenia lub przerwy przysługuje zażalenie.>

Art. 154.
[§ 1. Złożenie zażalenia na postanowienie o udzieleniu przerwy powoduje wstrzymanie

wykonania postanowienia do czasu jego uprawomocnienia się. Postanowienie podlega
jednak wykonaniu bezzwłocznie, jeżeli zostało wydane na wniosek prokuratora albo
jeżeli prokurator oświadczył, że nie sprzeciwia się udzieleniu przerwy.]

<§ 1. Jeżeli prokurator oświadczył, że sprzeciwia się udzieleniu przerwy, postanowienie
o udzieleniu przerwy staje się wykonalne z chwilą uprawomocnienia.>

§ 2. Zażalenie wniesione przez prokuratora podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni.
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[Art. 155.
§ 1. Jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej jeden rok, a

skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary - sąd penitencjarny może warunkowo
zwolnić skazanego z odbycia reszty kary na zasadach określonych w art. 77 Kodeksu
karnego, przy czym zwolnienie może nastąpić w każdym czasie, bez ograniczeń
wynikających z art. 78 i 79 Kodeksu karnego.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kara pozbawienia wolności została orzeczona na
okres powyżej 3 lat.

Art. 156.
§ 1. Odroczenie wykonania kary sąd może odwołać w razie ustania przyczyny, dla której

zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta z odroczenia w celu, w
jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek prawny.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do przerwy w wykonaniu kary, z tym że odwołanie
przerwy może nastąpić również z powodu niewykonywania obowiązków określonych w
art. 153 § 4; postanowienie o odwołaniu przerwy wydaje sąd penitencjarny, który jej
udzielił.

§ 3. Jeżeli w czasie przerwy w odbywaniu kary skazany popełnił przestępstwo, w związku z
którym zostało zastosowane tymczasowe aresztowanie, kara pozbawienia wolności,
której odbywanie zostało przerwane, podlega wykonaniu z mocy prawa.]

<Art. 155.
§ 1. Jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej rok, a

skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary – sąd penitencjarny może warunkowo
zwolnić skazanego z odbycia reszty kary na zasadach określonych w art. 77
Kodeksu karnego, przy czym zwolnienie może nastąpić w każdym czasie, bez
ograniczeń wynikających z art. 78 i 79 Kodeksu karnego.

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się, jeżeli kara lub suma kar pozbawienia wolności
przekracza 3 lata.

§ 3. Na postanowienie, o którym mowa w § 1, przysługuje zażalenie.
Art. 156.

§ 1. Odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności sąd może odwołać w razie
ustania przyczyny, dla której zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie
korzysta z odroczenia w celu, w jakim zostało udzielone, albo rażąco narusza
porządek prawny, jak również z powodu niewykonywania obowiązków
określonych w art. 151 § 4.

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do przerwy w wykonaniu kary pozbawienia
wolności; postanowienie o odwołaniu przerwy wydaje sąd penitencjarny, który jej
udzielił.

§ 3. Właściwy sąd odwołuje odroczenie lub przerwę w wykonaniu kary pozbawienia
wolności, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 1 i 2, zaistnieją po udzieleniu
skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego, chyba
że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.

§ 4. Jeżeli w czasie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności skazany został
tymczasowo aresztowany, kara pozbawienia wolności, której odbywanie zostało
przerwane, podlega wykonaniu z mocy prawa.
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§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do odroczenia wykonania kary pozbawienia
wolności, z tym że w wypadku odroczenia sąd bezzwłocznie kieruje orzeczenie do
wykonania.>

Art. 158.
Wniosek o zwolnienie od wykonania kary pozbawienia wolności, o której mowa w art. 336 §
3 i 4 Kodeksu karnego, może złożyć również dowódca jednostki. Termin zawity do złożenia
wniosku upływa w dniu ukończenia służby przez żołnierza.

<Art. 158a.
Na postanowienie w przedmiocie odwołania odroczenia lub przerwy, a także w
przedmiocie wniosku o zwolnienie od wykonania kary pozbawienia wolności, o której
mowa w art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego, przysługuje zażalenie.>

[Art. 159.
Warunkowo zwolnionego sąd penitencjarny może w okresie próby oddać pod dozór kuratora
sądowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, do której
działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym,
oraz nałożyć na niego obowiązki określone w art. 72 § 1 Kodeksu karnego. Wobec skazanego
za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z
zaburzeniami preferencji seksualnych, młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego,
sprawcy określonego w art. 64 Kodeksu karnego, a także wobec skazanego na karę
dożywotniego pozbawienia wolności, oddanie pod dozór kuratora sądowego jest
obowiązkowe.

Art. 160.
§ 1. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby

popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia
wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.

§ 1a. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony, skazany za
przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby
najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą, w okresie
próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub groźby
bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkujących
wspólnie ze sprawcą.

§ 2. Sąd penitencjarny może odwołać warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie
próby rażąco narusza porządek prawny, w szczególności popełnił inne przestępstwo lub
została orzeczona kara inna niż określona w § 1 albo gdy uchyla się od dozoru,
wykonywania nałożonych obowiązków lub orzeczonych środków karnych. Przed
odwołaniem warunkowego zwolnienia sąd penitencjarny, o ile jest to możliwe,
wysłuchuje skazanego lub jego obrońcę.

§ 3. W razie odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary okresu
spędzonego na wolności.
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Art. 161.
§ 1. O warunkowym zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny; posiedzenie powinno odbyć się w

zakładzie karnym.
§ 2. Wniosek o warunkowe zwolnienie może złożyć również dyrektor zakładu karnego lub

sądowy kurator zawodowy.
§ 3. Wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 3 miesięcy od wydania

postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż do upływu
tego okresu.

Art. 162.
§ 1. Sąd penitencjarny powinien wysłuchać przedstawiciela administracji zakładu karnego,

a także wysłuchać sądowego kuratora zawodowego, jeżeli składał wniosek o
warunkowe zwolnienie oraz uwzględnić ugodę zawartą w wyniku mediacji. W wypadku
skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w
związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, sąd zasięga opinii biegłych.

§ 2. Zażalenie wniesione przez prokuratora podlega rozpoznaniu w terminie 14 dni. Przepis
art. 154 § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 3. Na postanowienie odmawiające udzielenia warunkowego zwolnienia przysługuje
zażalenie dyrektorowi zakładu karnego lub sądowemu kuratorowi zawodowemu, jeżeli
składali wniosek o warunkowe zwolnienie.

Art. 163.
§ 1. W sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz w

sprawie odwołania warunkowego zwolnienia właściwy jest sąd penitencjarny, który
udzielił zwolnienia, a jeżeli zwolniony pozostaje pod dozorem - sąd penitencjarny, w
którego okręgu dozór jest wykonywany.

§ 2. Sąd penitencjarny może, w granicach przewidzianych w art. 80 § 1 i 2 Kodeksu
karnego, zmienić okres próby. Sąd może również w okresie próby ustanawiać,
rozszerzać lub zmieniać obowiązki wymienione w art. 72 § 1 Kodeksu karnego albo od
wykonania nałożonych obowiązków zwolnić, jak również oddać skazanego pod dozór
lub od dozoru zwolnić.

§ 3. (uchylony).
§ 4. W okresie próby kurator sądowy, osoba, stowarzyszenie, organizacja lub instytucja, pod

której dozór oddano zwolnionego, informuje sąd o jego zachowaniu, w szczególności o
tym, czy wykonuje on nałożone obowiązki i przestrzega porządku prawnego.]

<Art. 159.
§ 1. Warunkowo zwolnionego sąd penitencjarny może w okresie próby oddać pod

dozór kuratora sądowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub
instytucji, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie
demoralizacji lub pomoc skazanym, oraz nałożyć na niego obowiązki określone w
art. 72 § 1 Kodeksu karnego, a jeżeli szkoda wyrządzona przestępstwem, za które
skazany odbywa karę, nie została naprawiona, orzec obowiązek określony w art.
72 § 2 Kodeksu karnego. Wobec skazanego za przestępstwo określone w art. 197–
203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji
seksualnych, młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego, sprawcy określonego
w art. 64 Kodeksu karnego, a także wobec skazanego na karę dożywotniego
pozbawienia wolności oddanie pod dozór jest obowiązkowe.
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§ 2. Warunkowo zwolniony, który został zobowiązany do wykonywania obowiązków
związanych z okresem próby i nie został oddany pod dozór, jest obowiązany do:

1) bezzwłocznego, a najpóźniej w ciągu 7 dni od zwolnienia z zakładu karnego,
zgłoszenia się do sądowego kuratora zawodowego sądu rejonowego, w którego
okręgu będzie miał miejsce stałego pobytu,

2) zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w określonych przez niego
terminach i udzielania wyjaśnień co do przebiegu okresu próby,

3) niezmieniania bez zgody sądu miejsca stałego pobytu,
4) wykonywania nałożonych na niego obowiązków

– o czym sąd poucza warunkowo zwolnionego.
§ 3. W razie oddania pod dozór sąd poucza skazanego o obowiązku wynikającym z art.

169 § 2.
Art. 160

§ 1. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli warunkowo zwolniony:
1) w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które orzeczono

prawomocnie karę pozbawienia wolności,
2) uchyla się od wykonania obowiązków, o których mowa w art. 159 § 2,
3) uchyla się od dozoru, wykonania nałożonych obowiązków lub orzeczonych

środków karnych,
4) w okresie próby rażąco naruszył porządek prawny, w szczególności popełnił

inne przestępstwo niż określone w pkt 1 lub została orzeczona inna kara niż
określona w pkt 1.

§ 2. Sąd penitencjarny odwołuje warunkowe zwolnienie, jeżeli zwolniony, skazany za
przestępstwo popełnione z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby
najbliższej lub innej osoby małoletniej zamieszkującej wspólnie ze sprawcą, w
okresie próby rażąco narusza porządek prawny, ponownie używając przemocy lub
groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej
zamieszkującej wspólnie ze sprawcą.

§ 3. W razie zaistnienia przesłanek określonych w § 1 pkt 1 lub art. 75 § 3 Kodeksu
karnego sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany został oddany pod dozór osoby
godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, o której mowa w art.
159 § 1, także ta osoba lub przedstawiciel tego stowarzyszenia, organizacji lub
instytucji, bezzwłocznie kieruje do sądu wniosek o odwołanie warunkowego
zwolnienia. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany oraz
obrońca, sądowy kurator zawodowy, a gdy skazany pozostaje pod dozorem osoby
godnej zaufania, stowarzyszenia, organizacji lub instytucji, o której mowa w art.
159 § 1, także ta osoba lub przedstawiciel stowarzyszenia, organizacji lub
instytucji.

§ 4. Sąd odwołuje warunkowe zwolnienie skazanego, jeżeli okoliczności, o których
mowa w § 1 pkt 2–4, zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia
przez sądowego kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu
szczególne względy.
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§ 5. Sąd może odstąpić od odwołania warunkowego zwolnienia, o którym mowa w § 1,
w wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okolicznościami. Nie
dotyczy to sytuacji określonej w § 1 pkt 1.

§ 6. Na postanowienie w przedmiocie odwołania warunkowego zwolnienia przysługuje
zażalenie.

§ 7. W przypadku odwołania warunkowego zwolnienia nie zalicza się na poczet kary
okresu spędzonego na wolności.

Art. 161.
§ 1. O warunkowym zwolnieniu orzeka sąd penitencjarny na posiedzeniu, które

powinno odbyć się w zakładzie karnym. W posiedzeniu ma prawo wziąć udział
prokurator, skazany oraz obrońca, a także inne osoby, którym służy uprawnienie
do złożenia wniosku o warunkowe zwolnienie, jeżeli wniosek taki złożyły.

§ 2. Wniosek o warunkowe zwolnienie może złożyć również dyrektor zakładu karnego
lub sądowy kurator zawodowy.

§ 3. Jeżeli orzeczona kara lub suma kar nie przekracza 3 lat pozbawienia wolności,
wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 3 miesięcy od
wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż
do upływu tego okresu.

§ 4. Jeżeli orzeczona kara lub suma kar przekracza 3 lata pozbawienia wolności,
wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 6 miesięcy od
wydania postanowienia o odmowie warunkowego zwolnienia, nie rozpoznaje się aż
do upływu tego okresu.

§ 5. Dyrektor zakładu karnego, składając wniosek o warunkowe zwolnienie, przesyła
jednocześnie opinię sporządzoną przez administrację zakładu karnego zawierającą
w szczególności prognozę kryminologiczno-społeczną. W innych przypadkach
opinię tę dyrektor zakładu karnego przesyła na żądanie sądu penitencjarnego lub
na prośbę skazanego składającego wniosek o warunkowe zwolnienie.

Art. 162.
§ 1. Sąd penitencjarny wysłuchuje przedstawiciela administracji zakładu karnego, a

sądowego kuratora zawodowego, jeżeli składał wniosek o warunkowe zwolnienie,
oraz uwzględnia ugodę zawartą w wyniku mediacji. W wypadku skazanego za
przestępstwo określone w art. 197–203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z
zaburzeniami preferencji seksualnych, warunkowe zwolnienie nie może być
udzielone bez zasięgnięcia opinii biegłych.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie warunkowego zwolnienia przysługuje zażalenie.
Podlega ono rozpoznaniu w terminie 14 dni. Przepis art. 154 § 1 stosuje się
odpowiednio.

§ 3. Na postanowienie odmawiające udzielenia warunkowego zwolnienia przysługuje
zażalenie także dyrektorowi zakładu karnego lub sądowemu kuratorowi
zawodowemu, jeżeli składali wniosek o warunkowe zwolnienie.

Art. 163.
§ 1. W sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zwolnieniu

oraz w sprawie odwołania warunkowego zwolnienia właściwy jest sąd
penitencjarny, który udzielił zwolnienia, a jeżeli warunkowo zwolniony przebywa
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w okręgu innego sądu,  właściwy jest sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany
ma miejsce stałego pobytu.

§ 2. Sąd penitencjarny może, w granicach określonych w art. 80 § 1 i 2 Kodeksu
karnego, zmienić okres próby. Sąd może również w okresie próby ustanawiać,
rozszerzać lub zmieniać obowiązki wymienione w art. 72 § 1 Kodeksu karnego
albo od wykonywania nałożonych obowiązków zwolnić, z wyjątkiem obowiązku
wymienionego w art. 72 § 2 Kodeksu karnego, jak również oddać skazanego pod
dozór lub od dozoru zwolnić. Wniosek o wydanie postanowienia może złożyć
również sądowy kurator zawodowy.

§ 3. Wykonując orzeczenie o warunkowym zwolnieniu wobec skazanego, który nie
został oddany pod dozór lub zobowiązany do wykonania obowiązków związanych
z okresem próby, sąd penitencjarny stosuje odpowiednio art. 14.

§ 4. Na postanowienie wydane na podstawie § 2 przysługuje zażalenie.>

Art. 164.
§ 1. Okres do 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym zwolnieniem lub przed

wykonaniem kary stanowi, w miarę potrzeby, czas niezbędny na przygotowanie skazanego
do życia po zwolnieniu, zwłaszcza dla nawiązania kontaktu z kuratorem sądowym lub
podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1. Okres ten ustala, za zgodą skazanego, komisja
penitencjarna.

§ 2. Okres, o którym mowa w § 1, może również wyznaczyć sąd penitencjarny w
postanowieniu o udzieleniu lub odmowie warunkowego zwolnienia, jeżeli uzna to za
niezbędne.

Art. 165.
[§ 1. W okresie, o którym mowa w art. 164, skazany powinien w miarę możliwości odbywać

karę w zakładzie karnym położonym najbliżej przyszłego miejsca zamieszkania.]
<§ 1. W okresie, o którym mowa w art. 164, skazany powinien w miarę możliwości

odbywać karę we właściwym zakładzie karnym położonym najbliżej przyszłego
miejsca stałego pobytu.>

§ 2. Skazanemu można zezwolić na opuszczenie zakładu karnego, łącznie na czas do 14 dni,
zwłaszcza w celu podejmowania starań o uzyskanie po zwolnieniu odpowiednich
możliwości zamieszkania i pracy. Zezwolenie na opuszczenie zakładu można przyznać
skazanemu, którego postawa w czasie odbywania kary uzasadnia przypuszczenie, że w
czasie pobytu poza zakładem karnym będzie przestrzegał porządku prawnego.
Zezwolenia udziela dyrektor zakładu karnego. Przepis art. 139 § 8 stosuje się
odpowiednio.

§ 3. Kurator sądowy lub podmioty, o których mowa w art. 38 § 1, ustalają ze skazanym
zakres niezbędnej pomocy w społecznej readaptacji i sposób jej udzielenia.

§ 4. Jeżeli skazany nie posiada dokumentu tożsamości, administracja zakładu karnego
podejmuje czynności niezbędne do otrzymania przez niego takiego dokumentu.
Skazany ma obowiązek współdziałania w tym zakresie.



- 38 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Art. 166.
§ 1. Zwalnianym skazanym, mającym trudności w znalezieniu zatrudnienia, zakwaterowania

oraz otrzymania niezbędnej pomocy lekarskiej, właściwe organy lub instytucje udzielają
niezbędnej doraźnej pomocy.

§ 2. Dyrektor zakładu karnego zwalniając skazanego, udziela mu stosownych informacji o
możliwościach uzyskania niezbędnej pomocy. W wypadku zwalniania osoby skazanej
za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z
zaburzeniami preferencji seksualnych, dyrektor zakładu zawiadamia o tym jednostkę
Policji, właściwą dla miejsca pobytu skazanego po jego zwolnieniu.

§ 3. Skazanemu zwalnianemu z zakładu karnego, który nie dysponuje wystarczającymi
środkami własnymi i nie ma zapewnionych na wolności dostatecznych środków
utrzymania, dyrektor zakładu karnego może udzielić pomocy pieniężnej w chwili
zwolnienia w wysokości do 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
pracowników lub jej odpowiedni ekwiwalent.

<§ 4. Skazanym zwalnianym na podstawie art. 47 § 2 nie udziela się pomocy pieniężnej,
chyba że szczególne względy za tym przemawiają; w takim przypadku można
udzielić pomocy w postaci odzieży, bielizny, obuwia, biletu na przejazd, a także
artykułów żywnościowych na czas podróży, w zakresie niezbędnym do opuszczenia
zakładu karnego. Decyzję o udzieleniu pomocy podejmuje dyrektor zakładu
karnego.>

[Art. 167.
§ 1. Skazany, przed zwolnieniem z zakładu karnego, ma prawo zwrócić się do sądu

penitencjarnego z wnioskiem o zastosowanie względem niego dozoru sądowego
kuratora zawodowego, zwłaszcza jeśli oczekujące go warunki życia po zwolnieniu z
zakładu karnego mogą mu utrudniać społeczną readaptację.

§ 2. Oddając skazanego pod dozór sądowego kuratora zawodowego sąd penitencjarny może
za zgodą skazanego nałożyć na niego obowiązki, o których mowa w art. 72 § 1 Kodeksu
karnego.

§ 3. Skazanemu oddanemu pod dozór i wypełniającemu nałożone na niego obowiązki
zapewnia się w miarę możliwości tymczasowe zakwaterowanie i udziela pomocy w
otrzymaniu zatrudnienia w miejscach oraz instytucjach wskazanych przez sądowego
kuratora zawodowego.

§ 4. Czas trwania dozoru, o którym mowa w § 1, nie może przekraczać 2 lat; czasu tego nie
określa się z góry. Sąd penitencjarny może orzec o zaniechaniu dozoru, jeżeli skazany
nie przestrzega poleceń sądowego kuratora zawodowego lub nie wykonuje nałożonych
obowiązków.]

[Art. 168.
Jeżeli termin zwolnienia skazanego odbywającego karę przypada na dzień ustawowo wolny
od pracy, zwolnienie to następuje w dniu poprzedzającym ten termin.]

<Art. 168.
Jeżeli termin zwolnienia skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności przypada
na dzień ustawowo wolny od pracy, zwolnienie to następuje w ostatnim dniu, innym niż
ustawowo wolny od pracy, poprzedzającym ten termin.>
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Oddział 13
[Informowanie pokrzywdzonego o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego]

<Informowanie o opuszczeniu przez skazanego zakładu karnego>

[Art. 168a.
§ 1. Na wniosek pokrzywdzonego, odpowiednio, sędzia penitencjarny lub dyrektor zakładu

karnego niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonego, jego przedstawiciela ustawowego
lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, o zwolnieniu skazanego z
zakładu karnego po odbyciu kary, o ucieczce skazanego z zakładu karnego, a także o
wydaniu decyzji o udzieleniu skazanemu:

1) przepustki, o której mowa w art. 91 pkt 7 i w art. 92 pkt 9,
2) czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru lub bez konwoju

funkcjonariusza Służby Więziennej albo asysty innej osoby godnej zaufania, o
którym mowa w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8, art. 141a § 1 oraz art. 165 § 2,

3) przerwy w wykonaniu kary,
4) warunkowego zwolnienia.

§ 2. O prawie do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, poucza pokrzywdzonego sąd,
kierując orzeczenie do wykonania.

§ 3. W wypadku zwolnienia z zakładu karnego po odbyciu kary skazanego z zaburzeniami
preferencji seksualnych odbywającego karę pozbawienia wolności za przestępstwo
określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z tymi zaburzeniami,
a także w wypadku ucieczki takiego skazanego z zakładu karnego lub wydania decyzji o
udzieleniu przepustki lub czasowego zezwolenia, o którym mowa w § 1, odpowiednio
sędzia penitencjarny lub dyrektor zawiadamia o tym jednostkę Policji, właściwą dla
miejsca pobytu skazanego.]

<Art. 168a.
§ 1. Na wniosek pokrzywdzonego, odpowiednio, sędzia penitencjarny lub dyrektor

zakładu karnego niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonego, jego przedstawiciela
ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony pozostaje, o
zwolnieniu skazanego z zakładu karnego po odbyciu kary, o ucieczce skazanego z
zakładu karnego, a także o wydaniu decyzji o udzieleniu skazanemu:

1) przepustki, o której mowa w art. 91 pkt 7 i art. 92 pkt 9,
2) czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru lub bez

konwoju funkcjonariusza Służby Więziennej albo asysty innej osoby godnej
zaufania, o którym mowa w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8, art. 141a § 1, art. 165 § 2
oraz art. 234 § 2,

3) przerwy w wykonaniu kary,
4) warunkowego zwolnienia.

§ 2. O prawie do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, poucza pokrzywdzonego sąd,
kierując orzeczenie do wykonania.

§ 3. W wypadku zwolnienia z zakładu karnego po odbyciu kary skazanego z
zaburzeniami preferencji seksualnych odbywającego karę pozbawienia wolności za
przestępstwo określone w art. 197–203 Kodeksu karnego, popełnione w związku z
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tymi zaburzeniami, a także w wypadku ucieczki takiego skazanego z zakładu
karnego lub wydania orzeczenia lub decyzji, o których mowa w § 1, odpowiednio
sędzia penitencjarny lub dyrektor niezwłocznie zawiadamia o tym jednostkę
Policji, właściwą dla miejsca stałego pobytu skazanego.

§ 4. Przepis § 3 stosuje się odpowiednio w stosunku do skazanego za przestępstwo
popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie
przestępstwa oraz skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności orzeczoną
za przestępstwo umyślne w wymiarze nie niższym niż 3 lata.

§ 5. Jeżeli wobec skazanego wykonuje się kolejno kilka kar pozbawienia wolności,
zawiadomienia, o których mowa w § 1–4, wysyła się przez cały okres trwania
pozbawienia wolności.>

Rozdział XI
[Wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia postępowania i warunkowego zawieszenia

wykonania kary]
<Prawa i obowiązki kuratora sądowego, wykonywanie dozoru, warunkowego umorzenia

postępowania i warunkowego zawieszenia wykonania kary>

Oddział 1
[Dozór]

<Prawa i obowiązki kuratora sądowego oraz dozór>

Art. 169.
§ 1. Skazany, na którego nałożono obowiązki, a także oddany pod dozór, obowiązany jest

przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na okres próby lub związanych z
dozorem.

§ 2. Skazany oddany pod dozór obowiązany jest bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni
od powzięcia wiadomości o oddaniu go pod dozór, zgłosić się do kuratora sądowego
tego sądu rejonowego, w okręgu którego dozór ma być wykonywany.

[§ 3. Skazany obowiązany jest stawić się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego i
udzielać wyjaśnień co do przebiegu dozoru i wykonywania nałożonych na niego
obowiązków, umożliwić kuratorowi wejście do mieszkania oraz informować go o
zmianie miejsca zatrudnienia, zamieszkania lub pobytu.

§ 4. Dozór wykonuje się w miejscu zamieszkania lub pobytu skazanego, jeżeli ustawa nie
stanowi inaczej.]

<§ 3. Skazany jest obowiązany stawić się na wezwanie sądu lub kuratora sądowego i
udzielać wyjaśnień co do przebiegu dozoru i wykonywania nałożonych na niego
obowiązków, bez zgody sądu nie zmieniać miejsca stałego pobytu, umożliwić
kuratorowi wejście do mieszkania oraz informować go o zmianie miejsca
zatrudnienia.

§ 4. Dozór wykonuje się w miejscu stałego pobytu skazanego.>
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[Art. 173.
§ 1. Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc

skazanemu w społecznej readaptacji oraz kieruje pracą sądowych kuratorów
społecznych i innych osób wykonujących dozór samodzielnie lub z upoważnienia
stowarzyszeń, organizacji i instytucji.

§ 2. Do zakresu działania sądowego kuratora zawodowego należy w szczególności:
1) kontrolowanie zachowania skazanego w okresie próby,
2) składanie wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wykonywania

postanowienia o warunkowym zwolnieniu,
3) składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie

próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub
zwolnienie od dozoru,

4) składanie wniosków o odroczenie lub o przerwę wykonania kary lub o odwołanie
odroczenia lub przerwy wykonania kary,

5) składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego
zwolnienia,

6) składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo
zawieszono, oraz o wykonanie kary zastępczej,

7) składanie wniosków o wszczęcie postępowań dotyczących wykonania kary
ograniczenia wolności,

8)  udzielanie pomocy postpenitencjarnej,
9) branie udziału w posiedzeniach sądu w przedmiocie wykonywania środków karnych

związanych z poddaniem sprawcy próbie, jeżeli sprawca oddany był pod dozór lub
w sprawach wszczętych na wniosek kuratora,

10) podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanego do zwolnienia
z zakładu karnego.]

<Art. 173.
§ 1. Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc

skazanemu w społecznej readaptacji i zapobieżenie jego powrotowi do
przestępstwa, a także polegające na kontroli przestrzegania przez skazanego
nałożonych obowiązków ustanowionych przez sąd lub związanych z dozorem;
sądowy kurator zawodowy kieruje pracą sądowych kuratorów społecznych oraz
osób godnych zaufania wykonujących dozór.

§ 2. Do obowiązków sądowego kuratora zawodowego należy w szczególności:
1) sprawowanie dozorów w stosunku do skazanego lub sprawcy,
2) kontrolowanie w okresie próby wykonania przez skazanego lub sprawcę

nałożonych na niego obowiązków,
3) składanie wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących

wykonywania postanowienia o warunkowym zwolnieniu,
4) składanie wniosków o podjęcie postępowania warunkowo umorzonego,
5) składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w

okresie próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie
pod dozór lub zwolnienie od dozoru,
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6) składanie wniosków o odroczenie lub o przerwę wykonania kary lub o
odwołanie odroczenia lub przerwy wykonania kary,

7) składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego
zwolnienia,

8) składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie
warunkowo zawieszono, oraz o wykonanie kary zastępczej,

9) składanie wniosków dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności,
10) udzielanie pomocy postpenitencjarnej,
11) udział w posiedzeniach sądu, w wypadkach wskazanych w ustawie,
12) podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanego do

zwolnienia z zakładu karnego,
13) przeprowadzanie na żądanie uprawnionych organów postępowania

wykonawczego wywiadów środowiskowych,
14) wykonywanie czynności związanych z organizowaniem i kontrolowaniem

wykonywania kary ograniczenia wolności,
15) wykonywanie innych czynności wynikających z niniejszej ustawy oraz

przepisów odrębnych.
§ 3. W razie zaistnienia okoliczności, określonych w art. 156 § 1 i 2 lub art. 160 § 1 pkt

2–4 niniejszego Kodeksu oraz w art. 68 § 2 lub art. 75 § 2 Kodeksu karnego,
sądowy kurator zawodowy może odstąpić od złożenia odpowiedniego wniosku, o
którym mowa w § 2 pkt 4 oraz pkt 6–8, jeżeli przemawiają za tym rodzaj i stopień
naruszenia uzasadniające przekonanie, że pomimo odstąpienia od złożenia
wniosku, cele środka związanego z poddaniem skazanego lub sprawcy próbie
zostaną osiągnięte.

§ 4. W przypadku, o którym mowa w § 3, sądowy kurator zawodowy udziela
skazanemu lub sprawcy pisemnego upomnienia, w którym wskazuje rodzaj
naruszenia oraz informuje go o skutkach niezastosowania się do upomnienia.
Odpis upomnienia niezwłocznie przekazuje sądowi.

§ 5. Jeżeli po udzieleniu skazanemu lub sprawcy pisemnego upomnienia zaistnieją
okoliczności wskazane w przepisach, o których mowa w § 3, sądowy kurator
zawodowy składa do sądu odpowiedni wniosek, o którym mowa w § 2 pkt 4 oraz
pkt 6–8.>

<Art. 173a.
§ 1. Kurator zawodowy może zobowiązać skazanego lub sprawcę oddanego pod dozór

lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania
środków odurzających lub substancji psychotropowych do poddania się badaniom
na obecność w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji
psychotropowych, przy użyciu metod niewymagających badania laboratoryjnego,
a także badania takie przeprowadzić.

§ 2. Weryfikacja badań, o których mowa w § 1, dokonanych przy użyciu metod
niewymagających badania laboratoryjnego, może odbyć się za pomocą badań
laboratoryjnych.
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§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób
przeprowadzania badań na obecność alkoholu, środków odurzających lub
substancji psychotropowych w organizmie skazanego lub sprawcy oddanego pod
dozór lub zobowiązanego do powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub
używania środków odurzających lub substancji psychotropowych, ich
dokumentowania oraz weryfikacji, mając na uwadze konieczność zapewnienia
sprawnego przeprowadzenia badań oraz zagwarantowania wiarygodności ich
wyników.>

Art. 175.
§ 1. Stowarzyszenia, organizacje i instytucje, którym powierzono sprawowanie dozoru,

obowiązane są w szczególności do:
1) bezzwłocznego wyznaczenia przedstawiciela do wykonywania czynności

związanych z dozorem oraz udzielania mu pomocy w prawidłowym ich
wykonywaniu,

2) utrzymywania, przez wyznaczonego przedstawiciela, niezbędnych kontaktów z
sądem i sądowym kuratorem zawodowym,

3) zapewnienia, aby wyznaczony przedstawiciel wykonywał prawidłowo powierzone
mu czynności związane z dozorem oraz przedstawiał sądowi okresowe
sprawozdania o zachowaniu się skazanego w okresie próby.

§ 2. Do osoby godnej zaufania oraz przedstawiciela stowarzyszenia, organizacji i instytucji
stosuje się odpowiednio art. 174, chyba że ustawa stanowi inaczej.

<§ 3. Do przedstawiciela stowarzyszenia, organizacji i instytucji stosuje się
odpowiednio art. 172 i art. 173 § 2 pkt 1–5, 7, 8 i 12, chyba że ustawa stanowi
inaczej.>

<Art. 175a.
§ 1. Prezes właściwego sądu przyznaje stowarzyszeniu, organizacji lub instytucji,

której powierzono sprawowanie dozoru, na wniosek ich przedstawiciela,
miesięczny ryczałt z tytułu zwrotu kosztów ponoszonych w związku ze
sprawowanym dozorem, płatny do 20. dnia każdego miesiąca następującego po
miesiącu sprawowania dozoru.

§ 2. Ryczałt za sprawowanie jednego dozoru wynosi od 4% do 8% kwoty bazowej
ustalonej dla kuratorów zawodowych na podstawie przepisów o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej.>

[Art. 176.
Minister Sprawiedliwości określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres praw i
obowiązków kuratorów sądowych, stowarzyszeń, organizacji, instytucji oraz osób, którym
powierzono sprawowanie dozoru, a także zasady i tryb wykonywania dozoru stosowanego w
związku z orzeczonymi karami, środkami karnymi, zabezpieczającymi i profilaktycznymi oraz
tryb wyznaczania przedstawicieli przez stowarzyszenia, organizacje i instytucje.]

<Art. 176.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób
wykonywania obowiązków i uprawnień przez kuratorów sądowych, szczegółowy sposób
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wykonywania obowiązków i uprawnień przez stowarzyszenia, organizacje, instytucje i
osoby, którym powierzono sprawowanie dozoru, a także sposób i tryb wykonywania
dozoru stosowanego w związku z orzeczonymi karami, środkami karnymi,
zabezpieczającymi i profilaktycznymi oraz tryb wyznaczania przedstawicieli przez
stowarzyszenia, organizacje i instytucje, uwzględniając potrzebę sprawnego
wykonywania orzeczeń sądu, zapobieżenia powrotowi sprawcy do przestępstwa i
wsparcia jego społecznej readaptacji.>

[Art. 177.
W sprawach związanych z wykonywaniem orzeczenia o warunkowym umorzeniu
postępowania karnego właściwy jest sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej instancji,
jednakże w stosunku do osoby oddanej pod dozór, w kwestiach dotyczących wykonania tego
środka oraz obowiązków związanych z okresem próby, właściwy jest sąd rejonowy, w którego
okręgu dozór jest lub ma być wykonywany.]

<Art. 177.
Wykonując orzeczenie o warunkowym umorzeniu postępowania karnego w stosunku do
sprawcy, który nie został oddany pod dozór lub zobowiązany do wykonania obowiązków
związanych z okresem próby, sąd stosuje odpowiednio art. 14.>

[Art. 178.
§ 1. W sprawach związanych z wykonaniem orzeczenia o warunkowym zawieszeniu

wykonania kary oraz w sprawie zarządzenia wykonania zawieszonej kary właściwy jest
sąd, który w danej sprawie orzekał w pierwszej instancji, jednakże w stosunku do osoby
skazanej przez sąd powszechny pozostającej pod dozorem właściwy jest sąd rejonowy,
w którego okręgu dozór jest lub ma być wykonywany.

§ 2. Przed wydaniem postanowienia w przedmiocie zarządzenia wykonania zawieszonej
kary, sąd powinien wysłuchać skazanego lub jego obrońcę, chyba że zachodzą
okoliczności zarządzenia wykonania kary określone w art. 75 § 1 Kodeksu karnego.]

<Art. 178.
§ 1. Wykonując orzeczenie o warunkowym zawieszeniu kary w stosunku do skazanego

przez sąd powszechny, który nie został oddany pod dozór lub zobowiązany do
wykonania obowiązków związanych z okresem próby, sąd stosuje odpowiednio art.
14.

§ 2. W posiedzeniu w przedmiocie zarządzenia wykonania kary ma prawo wziąć udział
prokurator, skazany oraz jego obrońca, a gdy skazany został oddany pod dozór
lub zobowiązany do wykonania obowiązków związanych z okresem próby, również
sądowy kurator zawodowy, a także osoba godna zaufania lub przedstawiciel
stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, o której mowa w art. 73 § 1
Kodeksu karnego, którym powierzono wykonywanie dozoru, chyba że zachodzą
przesłanki zarządzenia wykonania kary określone w art. 75 § 1 lub 3 Kodeksu
karnego.

§ 3. Postanowienia o zarządzeniu wykonania kary wydane na podstawie art. 75 § 2 i 3
Kodeksu karnego stają się wykonalne z chwilą uprawomocnienia.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary przysługuje
zażalenie.>
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<Art.178a.
Na postanowienie wydane na podstawie art. 74 § 2 Kodeksu karnego przysługuje
zażalenie.>

Art. 179.
W razie orzeczenia pozbawienia praw publicznych sąd zawiadamia:

1) właściwy dla miejsca ostatniego zamieszkania lub pobytu skazanego odpowiedni
organ administracji publicznej,

2) Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli skazany ma order,
odznaczenie lub tytuł honorowy,

3) organy i instytucje, w których skazany pełnił ostatnio funkcje objęte utratą,
4) organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, w którego

ewidencji skazany figuruje.

<Art. 179a.
Na postanowienie wydane na podstawie art. 84 § 1 Kodeksu karnego w przedmiocie
uznania pozbawienia praw publicznych za wykonane przysługuje zażalenie.>

Art. 186.
Jeżeli wobec skazanego zastosowano art. 72 § 1 Kodeksu karnego, przepisy art. 180 i 181
stosuje się odpowiednio.

<Art. 186a.
Na postanowienia, wydane na podstawie art. 84 § 1 i art. 84a § 1 Kodeksu karnego w
przedmiocie uznania za wykonany obowiązku lub zakazu, przysługuje zażalenie.>

Art. 197.
§ 1. Sąd określa sposób podania wyroku do publicznej wiadomości, jeżeli nie określono tego

w wyroku.
[§ 2. Na postanowienie w tym przedmiocie zażalenie przysługuje także pokrzywdzonemu,

choćby nie był stroną w procesie.]
<§ 2. Na postanowienie w przedmiocie sposobu podania wyroku do publicznej

wiadomości prokuratorowi oraz skazanemu i jego obrońcy, a także
pokrzywdzonemu, choćby nie był stroną w procesie, przysługuje zażalenie.>

Rozdział XIII
Środki zabezpieczające

<Art. 199a.
W postępowaniu dotyczącym wykonania środków zabezpieczających właściwy jest sąd,
który wydał orzeczenie w pierwszej instancji.>
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Art. 200.
§ 1. Środki zabezpieczające związane z umieszczeniem sprawcy w zakładzie zamkniętym,

przewidziane w Kodeksie karnym, wykonuje się w podmiotach leczniczych
udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki psychiatrycznej, zwanych dalej
"zakładami psychiatrycznymi", i w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń
zdrowotnych w zakresie leczenia uzależnień, zwanych dalej "zakładami leczenia
odwykowego".

§ 2. Zakłady psychiatryczne, o których mowa w § 1, mogą być organizowane jako zakłady
dysponujące warunkami:

1) podstawowego zabezpieczenia,
2) wzmocnionego zabezpieczenia,
3) maksymalnego zabezpieczenia.

§ 3. Zakłady leczenia odwykowego, o których mowa w § 1, mogą być organizowane jako
zakłady dysponujące warunkami wzmocnionego zabezpieczenia.

§ 3a. Zakłady psychiatryczne wykonujące środek zabezpieczający przewidziany w art. 95a
Kodeksu karnego w postaci umieszczenia w zakładzie zamkniętym, organizowane są
jako zakłady dysponujące warunkami wzmocnionego zabezpieczenia.

§ 3b. Środek zabezpieczający przewidziany w art. 95a Kodeksu karnego w postaci
skierowania na leczenie ambulatoryjne, wykonuje się w zakładach ambulatoryjnych.

§ 4. (uchylony).
§ 5. Zakłady, o których mowa w § 2 pkt 3, podlegają ministrowi właściwemu do spraw

zdrowia.
Art. 201.

§ 1. W celu zapewnienia właściwego miejsca wykonywania środków zabezpieczających, o
których mowa w art. 200 § 1 i 2, minister właściwy do spraw zdrowia powołuje komisję
psychiatryczną do spraw środków zabezpieczających.

§ 2. Wykonując orzeczenie o zastosowaniu środka zabezpieczającego związanego z
umieszczeniem w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym lub w zakładzie leczenia
odwykowego, sąd, po zasięgnięciu opinii komisji psychiatrycznej do spraw środków
zabezpieczających, określa rodzaj zakładu, o którym mowa w art. 200 § 2 lub 3, i
przesyła odpis orzeczenia wraz z poleceniem doprowadzenia sprawcy właściwej stacji
pogotowia ratunkowego, właściwej jednostce Policji lub właściwemu organowi
wojskowemu, a odpis orzeczenia i polecenie przyjęcia - kierownikowi właściwego
zakładu.

§ 2a. Wykonując orzeczenie o zastosowaniu środka zabezpieczającego określonego w art. 95a
Kodeksu karnego, sąd, po zasięgnięciu opinii odpowiedniej w sprawach seksuologii
sądowej jednostki organizacyjnej utworzonej lub nadzorowanej przez ministra
właściwego do spraw zdrowia, wskazuje zakład, o którym mowa w art. 200 § 3a albo
3b, i przesyła odpis orzeczenia, wraz z poleceniem doprowadzenia sprawcy, właściwej
jednostce Policji lub właściwemu organowi wojskowemu, a odpis orzeczenia i
polecenie przyjęcia - kierownikowi właściwego zakładu zamkniętego.

§ 2b. W wypadku skierowania sprawcy na leczenie ambulatoryjne odpis orzeczenia, o którym
mowa w § 2a, sąd przesyła właściwej jednostce Policji lub właściwemu organowi
wojskowemu i kierownikowi zakładu ambulatoryjnego.
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§ 2c. W wypadku uchylania się sprawcy od leczenia, w szczególności w razie
niestawiennictwa sprawcy w zakładzie ambulatoryjnym w wyznaczonym terminie,
kierownik zakładu niezwłocznie zawiadamia o tym właściwą jednostkę Policji lub
właściwy organ wojskowy. Policja lub właściwy organ wojskowy zatrzymuje sprawcę i
w ciągu 48 godzin od chwili zatrzymania przekazuje go do dyspozycji sądu. Od
zatrzymania można odstąpić, jeżeli niestawiennictwo nastąpiło z przyczyn losowych,
niezależnych od sprawcy. Zatrzymanego należy zwolnić, jeżeli w ciągu 24 godzin od
przekazania go do dyspozycji sądu nie doręczono mu postanowienia o umieszczeniu w
zakładzie zamkniętym.

<§ 2d. Na postanowienia, o których mowa w § 2, 2a i 2c, oraz wydane na podstawie art.
94 § 3, art. 95a § 2, 2a i 2b, art. 96 § 3, art. 97 § 1 i 2, art. 98 oraz art. 99 § 2
Kodeksu karnego w przedmiocie uchylenia obowiązku lub zakazu przysługuje
zażalenie.>

§ 3. Jeżeli sprawca przebywa w zakładzie karnym albo w areszcie śledczym, polecenie
doprowadzenia sąd przesyła dyrektorowi tego zakładu lub aresztu, załączając odpis
orzeczenia.

§ 4. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości,
określa, w drodze rozporządzenia, tryb powoływania i zadania komisji psychiatrycznej
do spraw środków zabezpieczających, jej skład oraz wykaz zamkniętych zakładów
psychiatrycznych i zakładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wykonywania
środków zabezpieczających, a także ich pojemność i warunki zabezpieczenia, z
uwzględnieniem szczegółowych zasad kierowania do takich zakładów, postępowania ze
sprawcami w nich umieszczonymi oraz regulamin organizacyjno-porządkowy
wykonywania środków zabezpieczających, mając na uwadze w szczególności poddanie
sprawcy umieszczonego w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym lub w zakładzie
leczenia odwykowego właściwemu leczeniu lub terapii, przeciwdziałanie zachowaniom
sprawcy zagrażającym życiu i zdrowiu innych osób lub powodującym niszczenie
przedmiotów znacznej wartości oraz zapobieżenie samowolnemu oddaleniu się sprawcy
stwarzającego zagrożenie poza zakładem.

§ 5. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości,
określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zakładów ambulatoryjnych przeznaczonych do
wykonywania środków zabezpieczających określonych w art. 95a Kodeksu karnego,
tryb i sposób zawiadamiania Policji lub organu wojskowego o uchylaniu się sprawcy od
leczenia oraz warunki wystąpienia do sądu o zmianę sposobu wykonywania środka
zabezpieczającego, o którym mowa w art. 95a Kodeksu karnego, mając na uwadze w
szczególności poddanie sprawcy właściwemu leczeniu lub terapii, przeciwdziałanie
zachowaniom sprawcy zagrażającym życiu i zdrowiu innych osób lub powodującym
niszczenie przedmiotów znacznej wartości oraz zapewnienie sprawnego wykonywania
orzeczonego środka.

§ 6. Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości,
określi, w drodze rozporządzenia, wykaz zakładów zamkniętych przeznaczonych do
wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych wobec skazanych za
przestępstwa skierowane przeciwko wolności seksualnej, a także ich pojemność i
warunki zabezpieczenia oraz warunki wystąpienia do sądu o zmianę sposobu
wykonywania środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 95a Kodeksu karnego,
mając na uwadze w szczególności poddanie sprawcy umieszczonego w zamkniętym
zakładzie właściwemu leczeniu lub terapii, przeciwdziałanie zachowaniom sprawcy
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zagrażającym życiu i zdrowiu innych osób lub powodującym niszczenie przedmiotów
znacznej wartości oraz zapobieżenie samowolnemu oddaleniu się sprawcy
stwarzającego zagrożenie poza zakładem.

Art. 203.
§ 1. Kierownik zakładu zamkniętego, w którym wykonuje się środek zabezpieczający, nie

rzadziej niż co 6 miesięcy przesyła do sądu opinię o stanie zdrowia sprawcy
umieszczonego w tym zakładzie i o postępach w leczeniu lub terapii; opinię taką
obowiązany jest przesłać bezzwłocznie, jeżeli w związku ze zmianą stanu zdrowia
sprawcy uzna, że jego dalsze pozostawanie w zakładzie nie jest konieczne.

§ 2. Sąd może w każdym czasie żądać opinii o stanie zdrowia i stosowanym leczeniu lub
terapii oraz ich wyników wobec sprawcy umieszczonego w zakładzie, o którym mowa
w § 1.

<§ 3. Za sporządzenie opinii określonej w § 1 wynagrodzenie nie przysługuje.>

Art. 204.
<§ 1.> Sąd, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, a w wypadku uzyskania opinii, że dalsze

pozostawanie sprawcy w zamkniętym zakładzie, w którym wykonuje się środek
zabezpieczający, nie jest konieczne, bezzwłocznie orzeka w przedmiocie dalszego
stosowania tego środka. W razie potrzeby sąd zasięga opinii innych biegłych.

<§ 2. Na postanowienie w przedmiocie dalszego stosowania środka zabezpieczającego
przysługuje zażalenie.>

Art. 206.
§ 1. Sąd wzywa osobę zobowiązaną do uiszczenia kosztów sądowych lub pieniężnej kary

porządkowej do ich zapłacenia w terminie 30 dni, a w razie bezskutecznego upływu
tego terminu należności te ściąga się w drodze egzekucji.

[§ 2. W zakresie odraczania, rozkładania na raty i umarzania należności sądowych, stosuje
się odpowiednio art. 49-51, przy czym okres odroczenia wykonania albo rozłożenia na
raty pieniężnej kary porządkowej nie może przekroczyć 6 miesięcy.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie do wykonania orzeczenia o nawiązce
na rzecz Skarbu Państwa oraz do obowiązku uiszczenia kwoty pieniężnej, stanowiącej
równowartość orzeczonego przepadku, z tym że okres odroczenia wykonania tych
należności albo rozłożenia na raty nie może przekroczyć 1 roku.]

<§ 2. W zakresie rozkładania na raty i umarzania należności sądowych stosuje się
odpowiednio art. 49–51, przy czym okres rozłożenia na raty pieniężnej kary
porządkowej nie może przekroczyć 6 miesięcy.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 mają odpowiednie zastosowanie do wykonania orzeczenia o
nawiązce na rzecz Skarbu Państwa oraz o przepadku, jeżeli jego przedmiotem jest
kwota pieniężna, z tym że okres rozłożenia na raty tych należności nie może
przekroczyć 1 roku.>

Art. 212a.
§ 1. Komisja penitencjarna kwalifikuje tymczasowo aresztowanego jako stwarzającego

poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu
oraz dokonuje, co najmniej raz na 3 miesiące, weryfikacji decyzji w tym przedmiocie. O
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podjętych decyzjach zawiadamia się organ, do którego dyspozycji tymczasowo
aresztowany pozostaje, oraz sędziego penitencjarnego.

§ 2. Tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w § 1, osadza się w wyznaczonym
oddziale lub celi aresztu śledczego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę
społeczeństwa i bezpieczeństwo tego aresztu, zawiadamiając o tym sędziego
penitencjarnego.

§ 3. Tymczasowo aresztowanego podejrzanego o popełnienie przestępstwa w
zorganizowanej grupie albo w związku mającym na celu popełnianie przestępstw
osadza się w areszcie śledczym w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę
społeczeństwa i bezpieczeństwo aresztu, chyba że szczególne okoliczności przemawiają
przeciwko takiemu osadzeniu.

§ 4. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do tymczasowo aresztowanego, którego właściwości,
warunki osobiste, sposób zachowania się w trakcie pobytu w areszcie śledczym lub
stopień demoralizacji stwarzają poważne zagrożenie społeczne albo poważne
zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu śledczego i który:

1) jest podejrzany o popełnienie przestępstwa, w szczególności:
a) zamachu na:

- niepodległość lub integralność Rzeczypospolitej Polskiej,
- konstytucyjny ustrój lub konstytucyjny organ 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,]

<c) był sprawcą zgwałcenia, ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 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.

<§ 5. Tymczasowo aresztowanego, objętego ochroną na mocy ustawy z dnia 25 czerwca
1997 r. o świadku koronnym, można osadzić za jego zgodą w oddziale lub celi, o
których mowa w § 2.

§ 6. W oddziale lub celi, o których mowa w § 2, można ponadto osadzić tymczasowo
aresztowanego, o którym mowa w § 3.>
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[Art. 213.
W wypadkach określonych w Kodeksie postępowania karnego tymczasowe aresztowanie
wykonuje się poza aresztem śledczym w zakładzie leczniczym wskazanym przez organ, do
którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. Organ ten określa również warunki
umieszczenia tymczasowo aresztowanego we wskazanym zakładzie leczniczym.]

<Art. 213.
§ 1. W wypadkach określonych w Kodeksie postępowania karnego tymczasowe

aresztowanie wykonuje się poza aresztem śledczym w podmiocie leczniczym w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej lub zakładzie leczenia odwykowego
wskazanym przez organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.
Organ ten określa również warunki umieszczenia tymczasowo aresztowanego we
wskazanym zakładzie.

§ 2. Koszty pobytu tymczasowo aresztowanego w tych zakładach ponosi organ, do
którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.>

Art. 217.
§ 1. Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie

na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku gdy
tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, wymagana jest zgoda
na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządzą inaczej.

§ 1a. Tymczasowo aresztowany, z zastrzeżeniem § 1b, ma prawo do co najmniej jednego
widzenia w miesiącu z osobą należącą do kręgu osób najbliższych.

§ 1b. Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, o którym mowa w § 1a, może nastąpić
wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie
wykorzystane:

1) w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego,
2) do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

§ 1c. Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z
osobą najbliższą, tymczasowo aresztowanemu oraz ubiegającej się o widzenie osobie
dla niego najbliższej przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje
tymczasowo aresztowany. Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator
nadrzędny.

§ 1d. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego zarządzenia o odmowie wyrażenia zgody na
widzenie, wniesienie zażalenia na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie
tymczasowo aresztowanego z tą samą osobą, wydane w ciągu trzech miesięcy od
wydania utrzymanego w mocy zarządzenia, jest niedopuszczalne.

§ 1e. Małoletni może uzyskać zgodę na widzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek
przedstawiciela ustawowego.

§ 1f. Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką
pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby
najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie
uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać - pod opieką
funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora
aresztu śledczego.
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§ 2. Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób
uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą
odwiedzającą.

[§ 3. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na
udzielenie widzenia w sposób inny niż określony w § 2.]

<§ 3. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić
na udzielenie widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo
aresztowanego z osobą odwiedzającą.>

§ 4. W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo
aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać
artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu
śledczego. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób
uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

§ 5. W wypadku tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w art. 212a, dyrektor aresztu
śledczego powiadamia organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany
pozostaje, o istnieniu poważnego niebezpieczeństwa dla osoby odwiedzającej oraz że
konieczne jest udzielenie widzenia wyłącznie w sposób uniemożliwiający bezpośredni
kontakt z tymczasowo aresztowanym.

§ 6. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może ograniczyć lub
określić sposób korzystania przez tymczasowo aresztowanego z prawa do
kontaktowania się z duchownymi świadczącymi posługi religijne lub innymi osobami,
jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania
karnego.

Art. 217a.
[§ 1. Korespondencja tymczasowo aresztowanego podlega zatrzymaniu, cenzurze lub

nadzorowi organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, chyba że
organ ten zarządzi inaczej. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do
dyspozycji kilku organów, jego korespondencję przesyła się temu organowi, którego
postanowienie wprowadzono do wykonania jako pierwsze, chyba że organy te zarządzą
inaczej.]

<§ 1. Zatrzymania, cenzury lub nadzoru korespondencji tymczasowo aresztowanego
dokonuje organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, chyba
że organ ten zarządzi inaczej.>

§ 2. Jeżeli organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, nie zarządzi
zatrzymania, cenzury lub nadzoru korespondencji tymczasowo aresztowanego, decyzje
te może podjąć dyrektor aresztu śledczego, który powiadamia tymczasowo
aresztowanego, sędziego penitencjarnego oraz organ, do którego dyspozycji
tymczasowo aresztowany pozostaje, o przyczynach jej zatrzymania, ocenzurowania lub
nadzoru. Przepis art. 105 § 4 stosuje się odpowiednio.

[Art. 217b.
§ 1. Korespondencję urzędową administracja aresztu śledczego bezzwłocznie doręcza lub

podaje do wiadomości tymczasowo aresztowanemu, który podpisem i datą potwierdza
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jej odbiór lub przyjęcie jej treści do wiadomości. W razie odmowy potwierdzenia czyni
się o tym wzmiankę na piśmie urzędowym lub potwierdzeniu odbioru.

§ 2. Korespondencję tymczasowo aresztowanego, w tym także korespondencję z organami
powołanymi na podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów
międzynarodowych dotyczących ochrony praw człowieka, z Rzecznikiem Praw
Obywatelskich oraz z organami państwowymi i samorządowymi, przesyła się
adresatowi za pośrednictwem organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany
pozostaje.]

<Art. 217b.
§ 1. Korespondencję tymczasowo aresztowanego przesyła się za pośrednictwem

organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje. W wypadku
gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji kilku organów, jego
korespondencję przesyła się organowi, którego postanowienie wprowadzono do
wykonania jako pierwsze, chyba że organy te zarządzą inaczej.

§ 2. Korespondencję tymczasowo aresztowanego z Rzecznikiem Praw Obywatelskich,
Rzecznikiem Praw Dziecka oraz organami powołanymi na podstawie
ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych
dotyczących ochrony praw człowieka przesyła się bezpośrednio do adresata.

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do korespondencji tymczasowo aresztowanego
z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i innymi organami państwowymi
oraz organami samorządu terytorialnego, chyba że organ, do którego dyspozycji
tymczasowo aresztowany pozostaje, zarządzi inaczej.

§ 4. Korespondencję, o której mowa w § 2 i 3, administracja aresztu śledczego doręcza
lub podaje do wiadomości tymczasowo aresztowanemu, który podpisem i datą
potwierdza jej odbiór lub przyjęcie jej treści do wiadomości. W przypadku
odmowy potwierdzenia czyni się o tym wzmiankę na piśmie urzędowym lub
potwierdzeniu odbioru.>

Art. 222.
§ 1. Tymczasowo aresztowany podlega odpowiedzialności dyscyplinarnej za zawinione

naruszenie nakazów lub zakazów wynikających z ustawy, regulaminu lub innych
przepisów wydanych na jej podstawie albo ustalonego w areszcie śledczym porządku.

§ 2. Kary dyscyplinarne są następujące:
1) nagana,
2) pozbawienie korzystania z własnego wyżywienia, na okres do 14 dni,
3)  pozbawienie możliwości otrzymania jednej paczki żywnościowej w kwartale

następującym bezpośrednio po kwartale, w którym kara została wymierzona,
4) pozbawienie przyznanej ulgi,
5) umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 14 dni,
6)  pozbawienie prawa do udziału w niektórych zajęciach kulturalno-oświatowych lub

z zakresu kultury fizycznej i sportu, z wyjątkiem korzystania z książek i prasy, na
okres do 1 miesiąca,
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[7) pozbawienie prawa dokonywania zakupów artykułów żywnościowych i wyrobów
tytoniowych oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w areszcie
śledczym, na okres do 1 miesiąca.]

<7) pozbawienie lub ograniczenie możliwości dokonywania zakupów artykułów
żywnościowych lub wyrobów tytoniowych, na okres do 1 miesiąca.>

Art. 225.
§ 1. W odniesieniu do orzeczeń sądów wojskowych prawa i obowiązki organów

postępowania wykonawczego wymienionych w art. 2 pkt 1-4 i 6 odpowiednio mają:
[1) sąd wojskowy pierwszej instancji,]
<1) sąd wojskowy pierwszej instancji lub inny sąd równorzędny,>
2) sąd wojskowy, o którym mowa w art. 3 § 3,
3) prezes sądu wojskowego lub upoważniony sędzia wojskowy,
4) wojskowy sędzia penitencjarny,
5) wojskowy kurator społeczny.

§ 2. Organami postępowania wykonawczego są także:
1) dowódca jednostki wojskowej,
2) organ administracji wojskowej właściwy ze względu na kompetencje służbowe.

§ 3. Do decyzji organów wymienionych w § 1 pkt 3-5 oraz § 2 stosuje się odpowiednio art.
7.

[Art. 234.
§ 1. Skazany odbywający karę aresztu wojskowego może otrzymywać nagrody przewidziane

w art. 138 § 1 i 2, z tym że czas widzenia określonego w art. 138 § 1 pkt 7 nie może
przekroczyć 60 godzin.

§ 2. Skazany odbywający karę aresztu wojskowego otrzymuje na Dzień Wojska Polskiego od
dyrektora zakładu karnego zezwolenie na widzenie poza obrębem zakładu, chyba że
przemawia przeciwko temu brak postępów w szkoleniu wojskowym.]

<Art. 234.
§ 1. Skazany odbywający karę aresztu wojskowego może otrzymywać nagrody

przewidziane w art. 138 § 1, z tym że czas widzenia określonego w art. 138 § 1 pkt
7 nie może przekroczyć 60 godzin.

§ 2. Skazany odbywający karę aresztu wojskowego otrzymuje w dniu Święta Wojska
Polskiego od dyrektora zakładu karnego zezwolenie na widzenie poza obrębem
zakładu, chyba że przemawia przeciwko temu brak postępów w szkoleniu
wojskowym.

§ 3. Do zezwolenia określonego w § 2 stosuje się odpowiednio przepisy art. 139 § 1, 2, 7
i 8 oraz art. 140.>

[Art. 241.
Osadzonych w areszcie śledczym żołnierzy służby czynnej umieszcza się oddzielnie od innych
tymczasowo aresztowanych.]
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Art. 242.
§ 1. Jeżeli w części ogólnej niniejszego kodeksu używa się określenia "skazany",

odpowiednie przepisy mają zastosowanie także do tymczasowo aresztowanego.
§ 2. Jeżeli niniejszy kodeks używa w znaczeniu ogólnym określenia "oskarżony", należy

przez to rozumieć również podejrzanego.
§ 3. Jeżeli niniejszy kodeks używa w znaczeniu ogólnym określenia "kara pozbawienia

wolności", należy przez to rozumieć również zastępczą karę pozbawienia wolności,
karę aresztu wojskowego, zasadniczą lub zastępczą karę aresztu, karę porządkową oraz
środek przymusu skutkujący pozbawienie wolności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

<§ 3a. Użyte w niniejszym kodeksie określenie „zakład karny” oznacza także oddział
zakładu karnego w areszcie śledczym, a określenie „areszt śledczy” oznacza także
oddział aresztu śledczego w zakładzie karnym.>

[§ 4. Określenie "sąd" bez bliższego sprecyzowania oznacza sąd powszechny lub wojskowy,
który wydał wyrok w pierwszej instancji, z tym zastrzeżeniem, że art. 6 § 1, art. 7, 8 § 2,
art. 10, 13 i 15 oraz art. 18-24 stosuje się odpowiednio do sądu penitencjarnego lub
innego sądu właściwego na podstawie niniejszego kodeksu.]

<§ 4. Określenie „sąd” bez bliższego sprecyzowania oznacza sąd powszechny lub
wojskowy określony w art. 3 § 1 i 1a, z tym zastrzeżeniem, że art. 6 § 1, art. 7, art.
8 § 2, art. 10, art. 11 § 1, art. 13, art. 15 oraz art. 18–24 stosuje się odpowiednio do
sądu penitencjarnego lub innego sądu właściwego na podstawie niniejszego
kodeksu.>

<§ 4a. Określenie „dyrektor” oznacza również zastępcę dyrektora aresztu śledczego lub
zakładu karnego, a także funkcjonariusza lub pracownika zakładu karnego i
aresztu śledczego, który został upoważniony do zastępowania dyrektora zakładu
karnego lub aresztu śledczego podczas jego nieobecności.>

§ 5. Użyte w niniejszym kodeksie określenie "przeciętne miesięczne wynagrodzenie
pracowników" oznacza przeciętne wynagrodzenie miesięczne w poprzednim kwartale,
obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" do celów emerytalno-rentowych.

§ 6. Przez pojęcie nadzoru nad korespondencją rozumie się otwarcie listu i sprawdzenie jego
zawartości.

§ 7. Przez pojęcie cenzury korespondencji rozumie się zapoznawanie się z treścią pisma oraz
usunięcie części jego tekstu lub uczynienie go nieczytelnym.

§ 8. Przez pojęcie zatrzymania korespondencji rozumie się nieprzekazanie jej adresatowi i
dołączenie do akt osobowych skazanego.

§ 9. Przez pojęcie nadzoru nad widzeniem rozumie się zapewnienie porządku w czasie jego
trwania.

[§ 10. Przez pojęcie kontroli rozmowy w trakcie widzenia lub telefonicznej rozumie się
zapoznawanie się z jej treścią oraz możliwość jej przerwania.]

<§ 10. Przez pojęcie kontroli rozmowy w trakcie widzenia lub rozmowy telefonicznej
rozumie się zapoznawanie się z jej treścią oraz możliwość przerwania jej lub
utrwalenia.>

§ 11. Kontrola paczki oznacza sprawdzanie jej opakowania i zawartości.
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§ 12. Użyte w niniejszym kodeksie określenia "kościół", "inny związek wyznaniowy" należy
rozumieć jako kościół, inny związek wyznaniowy o ustawowo uregulowanej sytuacji
prawnej.

§ 13. Przez użyte w art. 91 pkt 7, art. 92 pkt 9 oraz w art. 139 § 3 i 4 określenie "w roku"
należy rozumieć okres 12 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia korzystania z
kolejnej przepustki lub zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego.

§ 14. Przez użyte w niniejszym kodeksie określenia "zakład pracy" i "podmiot zatrudniający"
należy rozumieć pracodawcę jako jednostkę organizacyjną zatrudniającą pracowników.

§ 15. Przez pojęcie wynagrodzenia przypadającego skazanemu rozumie się kwotę, pozostałą
po dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia przysługującego składek na ubezpieczenie
społeczne, kwoty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej i kwoty na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz
Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, stanowiącą podstawę do naliczenia zaliczki
na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Art. 249a.
Dyrektor Generalny Służby Więziennej może, w drodze zarządzenia, określić:

1) organizację ochrony przeciwpożarowej i zabezpieczenia przeciwpożarowego w
jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej,

[2) szczegółowe zasady prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresy
czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i
terapeutycznych,]

<2) szczegółowe zasady prowadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz
zakresy czynności funkcjonariuszy i pracowników działów penitencjarnych i
terapeutycznych oraz oddziałów penitencjarnych,>

3) organizację służby zdrowia w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej,
4) zakres i formy prowadzenia ewidencji osób pozbawionych wolności przez

jednostki organizacyjne Służby Więziennej.

USTAWA z dnia 20 maja 1971 r. – KODEKS WYKROCZEŃ (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz.

275, z późn. zm.)

[Art. 23.
Jeżeli ukarany uchyla się od wykonywania kary ograniczenia wolności, ulega ona zamianie
na zastępczą karę grzywny, przy czym miesiąc ograniczenia wolności przyjmuje się za
równoważny grzywnie od 75 do 2.250 złotych, a jeżeli okoliczności wskazują na to, że
egzekucja grzywny nie będzie skuteczna - na zastępczą karę aresztu, przy czym miesiąc
ograniczenia wolności odpowiada 15 dniom aresztu.]

<Art. 23.
§ 1. Jeżeli ukarany uchyla się od odbywania kary ograniczenia wolności lub wykonania

nałożonych na niego obowiązków, a także w przypadku gdy ukarany wykonał
część kary ograniczenia wolności, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu
w wymiarze odpowiadającym karze ograniczenia wolności pozostałej do
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wykonania, przyjmując, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny
dwóm dniom kary ograniczenia wolności.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary aresztu
przysługuje zażalenie.>

[Art. 25.
§ 1. Jeżeli egzekucja grzywny w kwocie przekraczającej 500 złotych okaże się bezskuteczna,

można po wyrażeniu zgody przez ukaranego zamienić grzywnę na pracę społecznie
użyteczną, określając jej rodzaj i czas trwania. Praca społecznie użyteczna trwa
najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące. Przepisy art. 20 § 2 i art. 21 § 1 stosuje się
odpowiednio.

§ 2. Jeżeli ukarany w warunkach określonych w § 1 nie wyrazi zgody na podjęcie pracy
społecznie użytecznej albo mimo wyrażenia zgody jej nie wykonuje, można orzec
zastępczą karę aresztu, przyjmując jeden dzień aresztu za równoważny grzywnie od 20
do 150 złotych; kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu.

§ 3. Grzywnę niepodlegającą zamianie na zastępczą karę aresztu w myśl § 2 można w
szczególnie uzasadnionych wypadkach umorzyć.]

<Art. 25.
§ 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy

wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić grzywnę na pracę
społecznie użyteczną, określając czas jej trwania. Praca społecznie użyteczna trwa
najkrócej tydzień, najdłużej 2 miesiące. Przepisy art. 20 § 2 i art. 21 § 1 stosuje się
odpowiednio.

§ 2. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy
wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary
aresztu, gdy:

1) ukarany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie
użytecznej zamienionej na podstawie § 1 albo uchyla się od jej wykonania, lub

2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.
§ 3. Zarządzając wykonanie zastępczej kary aresztu sąd przyjmuje, że jeden dzień

zastępczej kary aresztu jest równoważny grzywnie od 20 do 150 złotych; kara
zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie kar zastępczych, o których mowa w § 1 i 2,
przysługuje zażalenie.>

Art. 44.
§ 1. Sąd, który orzekł karę aresztu zarządza wykonanie kary, jeżeli ukarany w okresie próby

popełnił podobne do poprzedniego przestępstwo lub wykroczenie.
§ 2. Sąd, który orzekł karę aresztu może zarządzić wykonanie kary, jeżeli ukarany w okresie

próby popełnił inne przestępstwo lub wykroczenie niż wymienione w § 1.
§ 3. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 2 miesięcy nie zarządzono wykonania kary,

ukaranie uważa się za niebyłe.
<§ 4. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania kary aresztu

przysługuje zażalenie.>
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USTAWA z dnia 23 czerwca 1973 r. O OPŁATACH W SPRAWACH KARNYCH (Dz. U. z

1983 r. Nr 49 , poz. 223, z 1995 r. Nr 89, poz. 443 oraz z 2003 r. Nr 229, poz. 2272)

Art. 15.
[1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:

1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary
ograniczenia wolności - 80 zł,

2) od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary
aresztu - 60 zł,

3) od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie - 45 zł,
4) od ponownego wniosku o odroczenie ściągnięcia grzywny lub o rozłożenie grzywny

na raty - 2 % od kwoty grzywny objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
5) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo środka

karnego - 45 zł,
6) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania zastępczej kary pozbawienia

wolności - 45 zł,
7) od wniosku o zatarcie skazania - 45 zł,
8) od ponownej prośby o ułaskawienie - 45 zł,
9) od wniosku o wznowienie postępowania - 150 zł.]

<1. W sprawach karnych uiszcza się opłaty od następujących wniosków i próśb:
1) od wniosku o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności albo kary

ograniczenia wolności – 80 zł,
2)  od wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo

kary aresztu – 60 zł,
3)  od wniosku o warunkowe przedterminowe zwolnienie – 45 zł,
4) od wniosku o zwolnienie z odbywania reszty kary ograniczenia wolności albo

środka karnego – 45 zł,
5) od ponownego wniosku o rozłożenie grzywny na raty – 2% od kwoty grzywny

objętej wnioskiem, nie mniej jednak niż 25 zł,
6) od wniosku o warunkowe zawieszenie wykonania odroczonej kary pozbawienia

wolności – 100 zł,
7) od wniosku o warunkowe zwolnienie z odbycia reszty kary pozbawienia

wolności w trybie art. 155 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego – 100 zł,
8) od wniosku o zatarcie skazania – 45 zł,
9) od ponownej prośby o ułaskawienie – 45 zł,

10) od wniosku o wznowienie postępowania – 150 zł.>
2. Opłaty wymienione w ust. 1 uiszcza się wraz ze złożeniem wniosku lub prośby. Do

wniosku lub prośby dołącza się dowód wpłacenia opłaty do kasy sądowej. W razie
wznowienia postępowania opłata od wniosku w tym przedmiocie podlega zwrotowi.

3. Organ postępowania wykonawczego i dowódca jednostki wojskowej nie mają obowiązku
uiszczania opłat wymienionych w ust. 1.
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USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn.

zm.)

Art. 68.
§ 1. Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił

przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany.
§ 2. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby rażąco narusza

porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne niż określone w § 1 przestępstwo,
jeżeli uchyla się od dozoru, wykonania nałożonego obowiązku lub orzeczonego środka
karnego albo nie wykonuje zawartej z pokrzywdzonym ugody.

<§ 2a. Sąd podejmuje postępowanie karne, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 2,
zaistnieją po udzieleniu sprawcy pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora
zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy.>

§ 3. Sąd może podjąć postępowanie karne, jeżeli sprawca po wydaniu orzeczenia o
warunkowym umorzeniu postępowania, lecz przed jego uprawomocnieniem się, rażąco
narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w tym czasie popełnił przestępstwo.

§ 4. Warunkowo umorzonego postępowania nie można podjąć później niż w ciągu 6
miesięcy od zakończenia okresu próby.

Art. 74.
§ 1. Czas i sposób wykonania nałożonych obowiązków wymienionych w art. 72 sąd określa

po wysłuchaniu skazanego; nałożenie obowiązku wymienionego w art. 72 § 1 pkt 6
wymaga nadto zgody skazanego.

§ 2. Jeżeli względy wychowawcze za tym przemawiają, sąd, wobec skazanego na karę
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, może w okresie
próby ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 3-8
albo od wykonania nałożonych obowiązków zwolnić, z wyjątkiem obowiązku
wymienionego w art. 72 § 2, jak również oddać skazanego pod dozór albo od dozoru
zwolnić.

<§ 3. W przypadku gdy skazany został oddany pod dozór lub zobowiązany do
wykonywania obowiązków w okresie próby, wniosek o określenie czasu i sposobu
wykonania nałożonych obowiązków może złożyć również sądowy kurator
zawodowy, a także osoba godna zaufania lub przedstawiciel stowarzyszenia,
instytucji albo organizacji społecznej, o której mowa w art. 73 § 1.>

Art. 75.
§ 1. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby popełnił podobne

przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawomocnie karę pozbawienia wolności.
§ 1a. Sąd zarządza wykonanie kary jeżeli skazany za przestępstwo popełnione z użyciem

przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej lub innej osoby małoletniej
zamieszkujących wspólnie ze sprawcą w okresie próby rażąco narusza porządek
prawny, ponownie używając przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej
lub innej osoby małoletniej zamieszkujących wspólnie ze sprawcą.
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§ 2. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby rażąco narusza
porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w § 1
albo jeżeli uchyla się od uiszczenia grzywny, od dozoru, wykonania nałożonych
obowiązków lub orzeczonych środków karnych.

<§ 2a. Sąd zarządza wykonanie kary, jeżeli okoliczności, o których mowa w § 2,
zaistnieją po udzieleniu skazanemu pisemnego upomnienia przez sądowego
kuratora zawodowego, chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne
względy.>

§ 3. Sąd może zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz przed
jego uprawomocnieniem się, rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności gdy w
tym czasie popełnił przestępstwo.

§ 4. Zarządzenie wykonania kary nie może nastąpić później niż w ciągu 6 miesięcy od
zakończenia okresu próby.

<§ 5. Jeżeli skazany został oddany pod dozór lub zobowiązany do wykonania
obowiązków w okresie próby, wniosek o zarządzenie wykonania kary może złożyć
również sądowy kurator zawodowy, a także osoba godna zaufania lub
przedstawiciel stowarzyszenia, instytucji albo organizacji społecznej, o której
mowa w art. 73 § 1.>

Art. 77.
[§ 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia

reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste, sposób
życia przed popełnieniem przestępstwa, okoliczności jego popełnienia oraz zachowanie
po popełnieniu przestępstwa i w czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, iż
skazany po zwolnieniu będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie
popełni ponownie przestępstwa.]

<§ 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd może warunkowo zwolnić z odbycia
reszty kary tylko wówczas, gdy jego postawa, właściwości i warunki osobiste,
okoliczności popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w
czasie odbywania kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie
przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie
przestępstwa.>

§ 2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd wymierzając karę pozbawienia wolności
może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego z
warunkowego zwolnienia niż przewidziane w art. 78.

Art. 78.
§ 1.  Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu co najmniej połowy kary.
§ 2. Skazanego określonego w art. 64 § 1 można warunkowo zwolnić po odbyciu dwóch

trzecich kary, natomiast określonego w art. 64 § 2 po odbyciu trzech czwartych kary.
§ 3. Skazanego na karę 25 lat pozbawienia wolności można warunkowo zwolnić po odbyciu

15 lat kary, natomiast skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności po odbyciu
25 lat kary.
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Art. 79.
§ 1. Przepisy art. 78 § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do sumy dwóch lub więcej nie

podlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma odbyć kolejno;
przepis art. 78 § 2 stosuje się, jeżeli chociażby jedno z przestępstw popełniono w
warunkach określonych w art. 64.

§ 2. Skazanego można, niezależnie od warunków określonych w art. 78 § 1 lub 2, zwolnić
warunkowo po odbyciu 15 lat pozbawienia wolności.

<§ 3. Przepis art. 78 § 3 stosuje się odpowiednio, jeżeli chociażby jedna z
niepodlegających łączeniu kar, które skazany ma odbyć kolejno, jest karą 25 lat
pozbawienia wolności lub dożywotniego pozbawienia wolności.>

Art. 80.
§ 1. W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby,

który jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat.
§ 2. Jeżeli skazanym jest osoba określona w art. 64 § 2, okres próby nie może być krótszy

niż 3 lata.
[§ 3. W razie warunkowego zwolnienia z kary dożywotniego pozbawienia wolności okres

próby wynosi 10 lat.]
<§ 3. W razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub

dożywotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat.>

[Art. 81.
W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe zwolnienie nie może
nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w wypadku kary
dożywotniego pozbawienia wolności przed upływem 5 lat.]

<Art. 81.
W razie odwołania warunkowego zwolnienia ponowne warunkowe zwolnienie nie może
nastąpić przed upływem roku od osadzenia skazanego w zakładzie karnym, a w
wypadku kary 25 lat pozbawienia wolności lub kary dożywotniego pozbawienia wolności
przed upływem 5 lat.>

[Art. 82.
Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia,
karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.]

<Art. 82.
§ 1. Jeżeli w okresie próby i w ciągu 6 miesięcy od jej zakończenia nie odwołano

warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego
zwolnienia.

§ 2. W wypadku objęcia wyrokiem łącznym kary, z której odbywania skazany został
warunkowo zwolniony, na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza się jedynie okres
faktycznego odbywania kary.>
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[Art. 83.
Skazanego na karę ograniczenia wolności, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej kary,
przy czym przestrzegał porządku prawnego i sumiennie wykonywał pracę wskazaną przez sąd,
jak również spełnił nałożone na niego obowiązki i orzeczone środki karne, sąd może zwolnić
od reszty kary, uznając ją za wykonaną.]

<Art. 83.
Skazanego na karę ograniczenia wolności, który odbył przynajmniej połowę orzeczonej
kary, przy czym przestrzegał porządku prawnego i sumiennie wykonywał wskazaną
pracę, jak również spełnił nałożone na niego obowiązki i orzeczone środki karne, sąd
może zwolnić od reszty kary, uznając ją za wykonaną.>

Art. 84a.
§ 1. Obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub

miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, orzeczone na zawsze, można uznać za
wykonane, jeżeli zachowanie skazanego po popełnieniu przestępstwa i w czasie
wykonania kary uzasadniają przekonanie, iż po uchyleniu obowiązku lub zakazu nie
popełni on ponownie przestępstwa przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na
szkodę małoletniego, a obowiązek lub zakaz był wykonywany co najmniej 10 lat.

[§ 2. W postępowaniu w przedmiocie dalszego stosowania obowiązku lub zakazu, o których
mowa w § 1, sąd zasięga opinii biegłych.]

<§ 2. Uznanie za wykonane obowiązku lub zakazu, o których mowa w § 1, nie może
nastąpić bez zasięgnięcia opinii biegłych.>

§ 3. Wniosku skazanego lub jego obrońcy, złożonego przed upływem 2 lat od wydania
postanowienia o odmowie uznania obowiązku lub zakazu, o których mowa w § 1, za
wykonany nie rozpoznaje się.

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO (Dz. U. Nr

89, poz. 555, z późn. zm.)

Art. 213.
[§ 1. W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego wiek, stosunki rodzinne i

majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła dochodu oraz dane o jego karalności.]
<§ 1. W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego numer ewidencyjny

Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w
przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – numer i nazwę dokumentu
stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument, a także
wiek oskarżonego, jego stosunki rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i
źródła dochodu oraz dane o jego karalności, a w miarę możliwości również Numer
Identyfikacji Podatkowej (NIP).>

§ 2. Jeżeli podejrzany był już prawomocnie skazany, dla ustalenia, czy przestępstwo zostało
popełnione w warunkach art. 64 Kodeksu karnego lub przestępstwo skarbowe - w
warunkach art. 37 § 1 pkt 4 Kodeksu karnego skarbowego, dołącza się do akt
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postępowania odpis lub wyciąg wyroku oraz dane dotyczące odbycia kary; dokumenty
te dołącza się także w sprawach o zbrodnie.

§ 2a. Jeżeli organ prowadzący postępowanie powziął informację o prawomocnym skazaniu,
przepis § 2 stosuje się odpowiednio do orzeczeń skazujących wydanych przez sąd
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

§ 3. (skreślony).
Art. 291.

§ 1. W razie popełnienia przestępstwa, za które można orzec grzywnę, przepadek, nawiązkę
lub świadczenie pieniężne albo nałożyć obowiązek naprawienia szkody lub
zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, może z urzędu nastąpić zabezpieczenie
wykonania orzeczenia na mieniu oskarżonego.

§ 2. W razie popełnienia przestępstwa przeciwko mieniu lub wyrządzenia przestępstwem
szkody w mieniu, może z urzędu nastąpić zabezpieczenie roszczeń o naprawienie
szkody.

<§ 3. W razie popełnienia przestępstwa, z urzędu może nastąpić zabezpieczenie
wykonania orzeczenia o kosztach sądowych w postępowaniu karnym na mieniu
oskarżonego.

§ 4. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia zwrotu korzyści majątkowej może z urzędu
nastąpić na mieniu podmiotu wymienionego w art. 52 Kodeksu karnego.>

[Art. 549.
O podjęciu postępowania warunkowo umorzonego sąd orzeka na wniosek oskarżyciela,
pokrzywdzonego lub kuratora sądowego albo z urzędu.]

<Art. 549.
O podjęciu postępowania warunkowo umorzonego sąd orzeka na wniosek oskarżyciela,
pokrzywdzonego lub sądowego kuratora zawodowego albo z urzędu.>

USTAWA z dnia 10 września 1999 r. – KODEKS KARNY SKARBOWY (Dz. U. z 2007 r.

Nr 111, poz. 765, z późn. zm.)

[Art. 46.
Do wykroczeń skarbowych nie mają zastosowania przepisy części ogólnej Kodeksu
wykroczeń, z zastrzeżeniem art. 186 § 5 niniejszego kodeksu.]

<Art. 46.
Do wykroczeń skarbowych nie mają zastosowania przepisy części ogólnej Kodeksu
wykroczeń.>

[Art. 183.
Odroczenie uiszczenia wymierzonej kary grzywny lub rozłożenia jej na raty sąd może
uzależnić od zabezpieczenia jej na majątku skazanego za przestępstwo skarbowe lub
podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo.]
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<Art. 183.
§ 1. Rozłożenie kary grzywny na raty sąd może uzależnić od zabezpieczenia jej na

majątku skazanego za przestępstwo skarbowe lub podmiotu odpowiedzialnego
posiłkowo.

§ 2. Na postanowienie w przedmiocie rozłożenia kary grzywny na raty przysługuje
zażalenie.>

Art. 184.
§ 1. Podmiot odpowiedzialny posiłkowo uiszcza wymierzoną karę grzywny, jeżeli skazany

nie zapłaci jej w terminie i zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze
egzekucji.

§ 2. Jeżeli wymierzona kara grzywny została uiszczona lub ściągnięta od skazanego w
drodze egzekucji tylko w części, odpowiedzialność posiłkową zmniejsza się w sposób
odpowiadający stosunkowi kwoty zapłaconej do wysokości orzeczonej kary.

[§ 3. Jeżeli wymierzona kara grzywny została uiszczona lub ściągnięta od podmiotu
odpowiedzialnego posiłkowo tylko w części, sąd może zamienić tę karę, po uprzednim
wyrażeniu zgody przez skazanego, na pracę społecznie użyteczną, a jeżeli skazany nie
podejmie tej pracy, sąd orzeka wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.]

<§ 3. Jeżeli wymierzona kara grzywny została uiszczona lub ściągnięta od podmiotu
odpowiedzialnego posiłkowo tylko w części, przepisy art. 45 § 1, 2 i 4 oraz art. 46
Kodeksu karnego wykonawczego stosuje się odpowiednio.>

§ 4. W stosunku do podmiotu odpowiedzialnego posiłkowo nie stosuje się wykonania pracy
społecznie użytecznej ani zastępczej kary pozbawienia wolności.

§ 5. Postępowania wykonawczego nie umarza się w razie śmierci sprawcy skazanego za
przestępstwo skarbowe po uprawomocnieniu się orzeczenia o nałożeniu
odpowiedzialności posiłkowej.

§ 6. Przepisy § 1, 2 i 5 stosuje się odpowiednio do środka karnego ściągnięcia
równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów.

Art. 185.
[§ 1. Jeżeli ukarany za wykroczenie skarbowe nie uiści w terminie wymierzonej kary

grzywny, a nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd po uprzednim wyrażeniu
zgody przez ukaranego może zamienić karę grzywny na pracę społecznie użyteczną,
określając jej rodzaj i czas trwania. Praca społecznie użyteczna trwa najkrócej 7 dni,
najdłużej - 3 miesiące; określa się ją w dniach i miesiącach.]

<§ 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy
wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może zamienić karę grzywny na pracę
społecznie użyteczną, określając czas jej trwania. Praca społecznie użyteczna trwa
najkrócej 7 dni, najdłużej – 3 miesiące; określa się ją w dniach i miesiącach.>

§ 2. Praca społecznie użyteczna polega na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy
na cele społeczne, wskazanej przez sąd, w odpowiednim zakładzie pracy, placówce
służby zdrowia, opieki społecznej, organizacji lub instytucji niosącej pomoc
charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej, w wymiarze od 5 do 10 godzin w
stosunku tygodniowym.
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<§ 3. Na postanowienie w przedmiocie zamiany grzywny na pracę społecznie użyteczną
przysługuje zażalenie.>

[Art. 186.
§ 1. Jeżeli ukarany za wykroczenie skarbowe, mimo możliwości, nie uiści grzywny w

terminie ani też nie podejmie zastępczej formy jej wykonania określonej w art. 185 i
zostanie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze egzekucji, sąd orzeka
wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności.

§ 2. Zastępczą karę pozbawienia wolności można orzec w razie nieściągalności grzywny
wymierzonej w kwocie przekraczającej jedną dwudziestą górnej granicy ustawowego jej
zagrożenia. Dzień pozbawienia wolności równoważny jest karze grzywny wynoszącej od
jednej pięćsetnej do jednej pięćdziesiątej górnej granicy ustawowego zagrożenia karą
grzywny.

§ 3. Wymiar zastępczej kary pozbawienia wolności nie może przekroczyć 3 miesięcy -
wymierza się ją w dniach i miesiącach.

§ 4. Nie można wymierzyć zastępczej kary pozbawienia wolności, jeżeli właściwości lub
warunki osobiste ukaranego uniemożliwiają jej odbycie.

§ 5. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności. W
takim wypadku stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu wykroczeń dotyczące
warunkowego zawieszenia wykonania kary.]

<Art. 186.
§ 1. Jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy

wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary
pozbawienia wolności, gdy:

1) ukarany oświadczy, że nie podejmie pracy społecznie użytecznej zamienionej
na podstawie art. 185 albo uchyla się od jej wykonania, lub

2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.
§ 2. Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolności, sąd przyjmuje, że

jeden dzień pozbawienia wolności równoważny jest grzywnie wynoszącej od jednej
pięćsetnej do jednej pięćdziesiątej górnej granicy ustawowego zagrożenia karą
grzywny.

§ 3. Zastępcza kara pozbawienia wolności nie może przekroczyć 3 miesięcy; wymierza
się ją w dniach i miesiącach.

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie zarządzenia wykonania zastępczej kary
pozbawienia wolności przysługuje zażalenie.>

[Art. 189.
Do wykonania orzeczenia w części dotyczącej środka karnego ściągnięcia równowartości
pieniężnej przepadku przedmiotów lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej
przepadku korzyści majątkowej stosuje się odpowiednio art. 179 § 1 niniejszego kodeksu oraz
art. 27, 44, 49-51 i art. 187-195a Kodeksu karnego wykonawczego.]
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<Art. 189.
Do wykonania orzeczenia w części dotyczącej środka karnego ściągnięcia równowartości
pieniężnej przepadku przedmiotów lub środka karnego ściągnięcia równowartości
pieniężnej przepadku korzyści majątkowej stosuje się odpowiednio art. 179 § 1
niniejszego kodeksu oraz art. 27, 44, 49–51 i art. 187–195a Kodeksu karnego
wykonawczego.>

Art. 191.
<§ 1.> Po upływie połowy okresu, na który orzeczono środki karne wymienione w art. 22 §

2 pkt 5 i 7, nie wcześniej jednak niż po roku, sąd może uznać je za wykonane, jeżeli
skazany przestrzegał porządku prawnego.

<§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wykonania środka karnego wymienionego w
art. 22 § 2 pkt 5 i 7 przysługuje zażalenie.>

USTAWA z dnia 24 sierpnia 2001 r. – KODEKS POSTĘPOWANIA W SPRAWACH O

WYKROCZENIA (Dz. U. z 2008 r. Nr 133 poz. 848, z późn. zm.)

Art. 54.
§ 1. W celu ustalenia, czy istnieją podstawy do wystąpienia z wnioskiem o ukaranie oraz

zebrania danych niezbędnych do sporządzenia wniosku o ukaranie, Policja
przeprowadza czynności wyjaśniające. Czynności te w miarę możności należy podjąć w
miejscu popełnienia czynu bezpośrednio po jego ujawnieniu i zakończyć w ciągu
miesiąca.

§ 2. Jeżeli czynności wyjaśniające nie dostarczyły podstaw do wniesienia wniosku o
ukaranie, zawiadamia się o tym ujawnionych pokrzywdzonych oraz osobę, o której
mowa w art. 56a, wskazując przyczynę niewniesienia wniosku o ukaranie.

§ 3. Jeżeli okoliczności czynu nie budzą wątpliwości, utrwalenie czynności wyjaśniających
można ograniczyć do sporządzenia notatki urzędowej, zawierającej ustalenia niezbędne
do sporządzenia wniosku o ukaranie. Notatka powinna zawierać wskazanie rodzaju
czynności, czasu i miejsca oraz osób uczestniczących, a także krótki opis przebiegu
czynności i podpis osoby, która sporządziła notatkę.

§ 4. Jeżeli okoliczności czynu budzą wątpliwości, dla realizacji celu określonego w § 1
można przeprowadzić odpowiedni dowód. Utrwalenie takiej czynności następuje w
formie protokołu ograniczonego do zapisu najbardziej istotnych oświadczeń osób
biorących udział w czynności.

§ 5. W stosunku do osoby podejrzanej o popełnienie wykroczenia stosuje się odpowiednio
przepisy art. 74 § 3 i art. 308 § 1 Kodeksu postępowania karnego.

§ 6. Należy niezwłocznie przesłuchać osobę, co do której istnieje uzasadniona podstawa do
sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie. Osoba taka ma prawo odmówić
złożenia wyjaśnień oraz zgłosić wnioski dowodowe, o czym należy ją pouczyć.
Przesłuchanie tej osoby zaczyna się od powiadomienia jej o treści zarzutu wpisanego do
protokołu przesłuchania; przepis § 4 zdanie drugie stosuje się.
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§ 7. Od przesłuchania osoby, o której mowa w § 6, można odstąpić, jeżeli byłoby ono
połączone ze znacznymi trudnościami; osoba ta może nadesłać wyjaśnienia do
właściwego organu w terminie 7 dni od odstąpienia od przesłuchania, o czym należy ją
pouczyć. Odstąpienie od przesłuchania oraz pouczenie dokumentuje się notatką
urzędową.

<§ 8. Przepis art. 213 § 1 Kodeksu postępowania karnego stosuje się odpowiednio.>

USTAWA z dnia 28 lipca 2005 r. O KOSZTACH SĄDOWYCH W SPRAWACH

CYWILNYCH (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 594, z późn. zm.)

Art. 102.

1. Zwolnienia od kosztów sądowych może się domagać osoba fizyczna, jeżeli złoży
oświadczenie, z którego wynika, że nie jest w stanie ich ponieść bez uszczerbku
utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

2. Do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych powinno być dołączone oświadczenie
obejmujące szczegółowe dane o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach
utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów. Oświadczenie sporządza się
według ustalonego wzoru. Jeżeli oświadczenie nie zostało złożone albo nie zawiera
wszystkich wymaganych danych, stosuje się art. 130 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. -
Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.2)).

3. Sąd może odebrać od osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów sądowych
przyrzeczenie o treści: "Świadomy znaczenia mych słów i odpowiedzialności przed
prawem zapewniam, że złożone przeze mnie oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku,
dochodach i źródłach utrzymania jest prawdziwe i rzetelne". Przed odebraniem
przyrzeczenia należy pouczyć osobę ubiegającą się o zwolnienie od kosztów sądowych o
treści art. 111.

4. Wniosek o zwolnienie od kosztów strony reprezentowanej przez adwokata lub radcę
prawnego złożony bez dołączenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, przewodniczący
zwraca bez wzywania o uzupełnienie braków formalnych wniosku o zwolnienie od
kosztów sądowych.

TYTUŁ V
[UMARZANIE, ROZKŁADANIE NA RATY I ODRACZANIE TERMINU ZAPŁATY

NALEŻNOŚCI SĄDOWYCH]
<Wykonanie orzeczeń w zakresie należności sądowych>

[Art. 119.
Zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz grzywien
orzeczonych w postępowaniu cywilnym, zwanych dalej "należnościami sądowymi", może być
umorzona, odroczona albo rozłożona na raty, jeżeli natychmiastowe ich ściągnięcie byłoby
połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi zbyt ciężkimi skutkami.]
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<Art. 119.
Zapłata należności Skarbu Państwa z tytułu nieuiszczonych kosztów sądowych oraz
grzywien orzeczonych w postępowaniu cywilnym, zwanych dalej „należnościami
sądowymi”, może być rozłożona na raty albo umorzona, jeżeli natychmiastowe ich
ściągnięcie byłoby połączone z niewspółmiernymi trudnościami lub groziłoby dłużnikowi
zbyt ciężkimi skutkami.>

[Art. 121.
Należności sądowe mogą być umorzone na wniosek dłużnika w części lub w całości, jeżeli
dłużnik wykazał, że ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość dochodów
nie jest w stanie ich uiścić, a ściągnięcie należności pociągnęłoby zbyt ciężkie skutki dla
dłużnika lub jego rodziny. Do wniosku dłużnik powinien dołączyć oświadczenie, o którym
mowa w art. 102 ust. 2.

Art. 122.
Należności sądowe mogą być umorzone z urzędu w części lub w całości, jeżeli:
1) egzekucja ich była bezskuteczna i ponowne jej wszczęcie w czasie późniejszym byłoby

bezcelowe;
2) wszczęcie egzekucji okazało się niemożliwe albo byłoby bezcelowe wobec stwierdzenia, że

suma uzyskana z egzekucji nie pokryłaby kosztów egzekucyjnych.
Art. 123.

O rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu spłaty lub umorzeniu należności sądowych
orzeczonych w postępowaniu przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym
rozstrzyga ostatecznie prezes sądu właściwego do ściągnięcia należności. Uprawnienia te
przysługują również kierownikowi ośrodka zamiejscowego sądu lub przewodniczącemu
wydziału zamiejscowego sądu.

Art. 124.
1. Wnioski o rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty lub umorzenie należności

sądowych wnosi się do prezesa sądu właściwego do ściągnięcia należności.
2. Po rozpoznaniu wniosku o rozłożenie na raty, odroczenie lub umorzenie należności

sądowych albo w razie wystąpienia okoliczności dających podstawę do wszczęcia
postępowania o umorzenie należności sądowych z urzędu, prezes sądu wydaje stosowne
zarządzenie.]

<Art. 121.
Należności sądowe mogą być umorzone na wniosek dłużnika w całości albo w części,
jeżeli wykazał on, że ze względu na swoją sytuację rodzinną, majątkową i wysokość
dochodów nie jest w stanie ich uiścić, a ściągnięcie należności pociągnęłoby wyjątkowo
ciężkie skutki dla niego lub jego rodziny. Do wniosku dłużnik powinien dołączyć
oświadczenie, o którym mowa w art. 102 ust. 2.

Art. 122.
Należności sądowe mogą być umorzone w całości albo w części z urzędu, jeżeli ich
egzekucja okazała się bezskuteczna, a ponowne jej wszczęcie w późniejszym czasie
byłoby bezcelowe.
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Art. 123.
O rozłożeniu na raty lub umorzeniu należności sądowych orzeczonych w postępowaniu
przed sądami powszechnymi oraz przed Sądem Najwyższym rozstrzyga ostatecznie
prezes sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji. Uprawnienia te
przysługują również kierownikowi ośrodka zamiejscowego sądu lub przewodniczącemu
wydziału zamiejscowego sądu.

Art. 124.
1. Wnioski o rozłożenie na raty lub umorzenie należności sądowych wnosi się do

prezesa sądu właściwego do rozpoznania sprawy w pierwszej instancji.
2. Po rozpoznaniu wniosku o rozłożenie na raty lub umorzenie należności sądowych,

albo w razie wystąpienia okoliczności dających podstawę do wszczęcia postępowania
o umorzenie należności sądowych z urzędu, prezes sądu wydaje stosowne
zarządzenie.>

USTAWA z dnia 29 lipca 2005 r. O PRZECIWDZIAŁANIU NARKOMANII (Dz. U. Nr

179, poz. 1485, z późn. zm.)

Art. 71.
[1. W razie skazania osoby uzależnionej za przestępstwo pozostające w związku z

używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej na karę pozbawienia
wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono, sąd zobowiązuje skazanego do
poddania się leczeniu lub rehabilitacji w zakładzie opieki zdrowotnej i oddaje go pod
dozór wyznaczonej osoby, instytucji lub stowarzyszenia.]

<1. W razie skazania osoby uzależnionej za przestępstwo pozostające w związku z
używaniem środka odurzającego lub substancji psychotropowej na karę
pozbawienia wolności, której wykonanie warunkowo zawieszono, sąd zobowiązuje
skazanego do poddania się leczeniu lub rehabilitacji w podmiocie leczniczym w
rozumieniu przepisów o działalności leczniczej i oddaje go pod dozór wyznaczonej
osoby, instytucji lub stowarzyszenia.>

2. Sąd może zarządzić wykonanie zawieszonej kary pozbawienia wolności, jeżeli skazany w
okresie próby uchyla się od obowiązku, o którym mowa w ust. 1, albo dopuszcza się
rażącego naruszenia regulaminu zakładu, do którego został skierowany.

3. W razie skazania osoby uzależnionej, z uwzględnieniem warunków określonych w ust. 1,
na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania, sąd może
orzec umieszczenie sprawcy przed wykonaniem kary w odpowiednim zakładzie opieki
zdrowotnej.

4. Czasu pobytu w zakładzie opieki zdrowotnej nie określa się z góry, nie może on jednak
być dłuższy niż 2 lata; o zwolnieniu z zakładu rozstrzyga sąd na podstawie wyników
leczenia lub rehabilitacji. Jeżeli skazany nie poddaje się leczeniu lub rehabilitacji albo
dopuszcza się rażącego naruszenia regulaminu zakładu opieki zdrowotnej, zwolnienie
może nastąpić także na wniosek zakładu prowadzącego leczenie.

5. Sąd rozstrzyga po zakończeniu leczenia lub rehabilitacji, czy orzeczoną karę pozbawienia
wolności należy wykonać.
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6. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości
określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb postępowania w
przedmiocie leczenia lub rehabilitacji osób uzależnionych, o których mowa w ust. 1-3,
mając na względzie dobro osoby uzależnionej.


