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12) ustawę;z dnia 2 grudnia 1960 r. o sprawach z oskarże

nia prywatnego (Dz. U. Nr 54, poz. 308), 
13) ustawę z dnia 27 listopada 1961 r. o zmianie przepisów 

postępowa-nia karnego (Dz. U. Nr 53, poz. 296), 
14) przepisy o postępowaniu zawarte: 

a) wart. 6, 7, 9--11, 14-16 dekretu Polskiego Komite
.tu Wyzwolenia Narodowego z dnia 23 września 

1944 r. -- Prawo o ustroju sądów i prokuratury woj
skowej (Dz. U. Nc 6, poz, 29), 

b) wart. 3--20 ulitawy z dnia 21 stycznia 1958 r. 
o wzmożeniu -ochrony mienia społecznego przed szko
dami wynik-ającymi . z przestępstwa (Dz. U. Nr 4. 
poz. 11), 

c) wart. 6 ustawy z dnia 22 maja 1958 r. o zaostrze
niu odpowiedzialności karnej za chuligaństwo (Dz. U. 
Nr 34, poz. 152). 

Art. IV. Pozostają w mocy przepisy dotycząc~ -przed
miotów ~normowanych w Kodeksie postępowania karnego, 
jeżeli przepisy te mają charakter_ przepisów szczególnych. 

Art. V. Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na 
uchylone przepisy dotyczące prźedmiotów -unormowanych 
w Kodeksie postępowania karnego albo odsyłają ogólnie do 
przepisów o postępowaniu karnym, stosuje się w tym za
kresie odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania kar
lIlego. 

Art. VI. § 1. Jeżeli do któregokolwiek z przedmiotów 
objętych Kodeksem po.stępowania karnego przewidziane jest 
wydanie przepisów wykonawczych, aż do chwili ich wyda

- nia pozostają w mocy przepisy dotychczasowe dotyczące 

tychże przedmiotów, jeżeli nie są sprzecme z przepisami te
go kodeksu. 

§ 2. Jeżeli Kodeks postępowania karnego przewiduje 
przepisy wykonawcze, to w zakresie postępowania przed 

--------~-

sądami _ wojskowymi właściwy jes t Minister Obrony Naro
dowej zamiast Ministra Sprawiedliwości lub wspólnie z nim. 

Art. VII. Przepisy Kodeksu postępowania karnego sto
suje się również do spraw wszc zętych przed dniem wejścia 
-jego w życie, jeżeli przepisy poniższ.e nie stanowią inaczej~ 

Art. VIII. Jeżeli na podstawie Kodeksu postępowania 
karnego nastąpiła zmiana właściwości sądu, orzeka sąd do
tychczas właściwy, jeżeli akt oskarżeniąwniesIono przed 
dniem wejścia w życie niniejszego kodeksu. 

Art. IX. Sprawy, w których przed wejściem w życie 
Kodeksu 'postępowania karnego rozpoczęto rozprawę głów
ną, toczą się do końca postępowania w danej instancji we
dług przepisów dotychczasowych; w razie jednak odrocze
Illia rozprawy lub ponownego rozpoznania sprawy albo po 
zapadnięciu prawomocnego orzeczenia postępowanie toczy 
się według przepisów Kodeksu postępowania karnego. 

Art. X. Czynności procesowe dokonane przed wejściem 
w życie Kodeksu postępowania karnego są skuteczne, jeżeli 
ich dokonano z zachowaniem przepisów dotychczasowych. 

Art. XI. W razie wątpliwości, czy stosować prawo do
tychczasowe, czy Kodeks postępowania karnego, stosuje się 
przepisy nin.iejszego kodeksu. 

Art. XII. Postępowanie w nieobecności ' oskarżonego 
przebywającego zagranicą może toczyć się również w spra
wach o przestępstwo określone wart. 1 pkt 1 dekretu z dnia 
31 sierpnia 1944 r. o wymiarze kary dla faszystowSko-hitle
rowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad 
ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajc;ów Narodu Pol
skiego (Dz. U. z 1946 r. Nr 69, poz. 377 ze zmianami póź
niejszymi). 

Art. XIII. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycz
nia 1970 r. 
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% dnia 19 kwietnia 1969 r. 

J{gdękl k,arny wykonawczy. 

CZĘSC::: OGÓLNA. 

R oz d z i a ł 1. 

Zakres obowiązywania. 

Art. 1. § 1. Wykonanie orzeczeń w postępowaniu kar
nym .sądowym i postępowaniu w sprawach o wykroczenia 
odbywa się według przepisów niniejszego kodeksu. 

§ 2. W postępowanili. wykonawczym w kwestiach nie 
uregulowanych w niniejszym kodeksie stosuje się odpowied~ 
nlo pnżep'isy Kodeksu postępowania karnego. 

Itozdział It 

Organy postępowania wykonawczego. 

Art. 2. Organami wyk,onującymi orzeczenIa są: 
1) sąd pierwszej -:iJnstancji, 
2) sąd penitencjarny, 
3) prezes sądu lub upoważniony sędzia, 
4) sędzia -penitencjarny, -
5) prokurator, 
6) administracja zakładu karnego, aresztu śledczego, ośrod

ka przystosowania społecznego lub innego zakładu prze
widzianego w przepisach prawa karneqo, 

7) właściwy organ prezydium rady narodowej, 
8) sądowe i administracyjne organy egzekucyjne, 

9) uspołeczniony zakład pracy, 
10) inne organy uprawnione do wykonywania orzeczeń. 

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

cym wykonania tego orzeczenia, chyba że przepis szczegól
ny stanowi inaczej. 

§ 2. W sprawach zastrzeżonych w nin.iejszym kodeksie 
. dla sądu penitencjarnego właściwy jest ten sąd penitencjar

ny, w którego okręgu przebywa skazany. 
§ 3. W st-osunku do osób skazanych przez sąd wojsko

wy sąd ten orzeka r,ównież w sprawach określonych w § 2. 
Art; 4. Zakłady karne, ' areszty śledcze i ośrodki przy

stosowania społec2lnego podlegają Ministrowi Sprawiedli
wości. 

Art. 5. Zakłady lecznicze, w których stosuje się ~ środki , 
zabezpieczające przewidziane wart. 99, 100 i 102 Kodeksu 
karnego, podlegają Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej. 

R o z d z i a ł III. 

P.rokurator. 

Art. 6. § 1. Prokurator sprawuje nadzór nad wykona
Illiem wyroków w sprawach karnych, postanowień o tym
czasowym aresztowaniu oraz innych orzeczeń i decyzji 
o pozbawieniu wolności w granicach i za pomocą środków 
przewidzianych w niniejszym kodeksie; a w kwestiach w 
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nim nie unormowanych stosuje odpowiednio przepisy o pro
kuratorskiej kontroli przestrzegania prawa. Przepis ten nie 
lIlarusza ustawowych uprawnień sądów. 

§ 2. Prokurator może składać wnioski i wnosIć zaża
lenia na postanowienia wydane w postępowaniu wykonaw
czym. 

R oz dz i a ł IV. 

Skazany. 

Art.?! § 1. Skazany ma obowiązek stosować się do wy
danych przez właściwe organy poleceń, zmierzających ' do 
wykonania orzeczenia. 

§ 2. Ograniczenie praw skazanego nie może przekra
czać granic nie,zbędnych do prawidłowego ' wykonania orze
czonej kary lub zastosowanego środka. 

§ 3. Kary wykonuje się w ·sposób humanit-arny, z po
szanowaniem godności ludzkiej skazanego. 

Art. 8. Skazany może składać wnioski, ił w wypadkach 
przewidzianych w niniejszym kodeksie wnosić z,ażalenia na 
po~tanowienia wydane w postępowaniu wykonawczym. 

Art. 9. §.1. W postępowaniu 'przed sądem skazany mo
te korzystać i pomocy obrońcy, jeżeli go ustanowił w po
stępowaniu wykonawczym, a musi mieć obrońcę, jeżeli: 

1) jest głuchy, niemy lub niewidomy, 
2) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jeg·Q poczytal

ności. 

§ 2. Skazany pozbawiony wo!n,ości ma prawo porozu
miewać się ze swym obrońcą lub pełnomocniki.l'!m będącym 
adwokatem wnieooecności innych osób oraz k.oresponden-
cyjnie, chyba że ustawa stanowi inaczej. ' 

R o z d zi a ł V. 

Postępowanie wykollAwcze. 

1. W Y k o n y wa n i e o r z e c z e ń. 

Art. 10. § 1. Postępowanie wykonawcze nflleży wszcząć 
bezzwłocznie, gdy ' orzeczenie stało się wykonaLne. 

" § 2. Organ wykonujący oneczenie ma obowiąz.ek sto--
$ować nieZbędne środki w celu wykonania orzeczenia bel: 
zwłoki. 

Art. 11. § 1. Milicja Obywatelska w zakresie postępo
wania wykonawczego wykónuje polecenia sądu 'i proku
ratora. 

§ 2. Przepis§ 1 stosuje się odpowiednio również do 
.Wojskowej Służby Wewnętrznej oraz dowódców wojsko
wych, jeżeli postępowanie wykonawcze prowadzi sąd woj-
skowy lub ,prokurator wojskowy. . 

§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio również do 
organów Wojsk Ochrony PogranicZa, jeżeli postępowanie 
wykonawcze dotyczy spraw, które zgodnie z art. 265 § 4 Ko
deksu postępowania karnego naieżą do właściwości tych or
ganów. 

§ 4. Wszystkie instytucje państwowe ' i społec~ne mają 
w zakresie! swego działania obowiązek udzielania pomocy 
organom wykonującym orzeczenia. 

, Art. 12. § 1. Sąd kierując orzeczenie do wykonania 
przesyła jego odpis lub wYCriąg ze wzmianką o wykonaLno
ściodpowiedniemu organowi lub zakładowi powołanemu do 
wykonywania orzeczeń. 

§ 2. Przesyłając orzecze~ie do wykonania zakładowI 
karnemu, sąd dółącza do tego uzasadnienie, jeżeli zostało 
sporządzone, a nie zachodzi wypadek przewidziany wart. 91 
§ 5 Kodeksu postępowania karnego, or~z posiadane C:!V spra
wie informacje dotyczące osoby skazanego według wykazu 
ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości, a w razie ska
zania żołnierza - według wykazu ustalonego przez Ministra 
Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Na-
rodowej. ' 
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§ 3. Odpis lub wyciąg orzeczeń skierowanych do wy
konp.nia dotyqących pozbawienia wolności przesyła się pro
kuratorowi, a w innych sprawach na jego wniosek. 

§ 4. Organy i zakłady wymienione w' §1 zawiadamia
ją sąd o przystąpieniu do wykonania orzeczenia, a . prokura
tora -- o rozpoczęciu i zakończeniu wykonywania kary po
zbawienia wolności 

Art. 13. § 1. Zawiadomienie o tre.ścl wyroku lub posta
nowienia o warunkowym umorzeniu postępowania organ,. 
który je wydał, przesyła do wiadomości instytucji państwo
wej lub społecznej, gdzie osoba. przeciwko której toczyło 
się postępowanie karne, była zatrudniona,szkole, której ta 
osoba była uczniem lub słuchaczem, a jeżeli postępowanie 
toczyło się przeciwko żołnierzowi - właściwemuprzełożo
nemu. 

§ 2. O prawomocnych skazaniach osób podlegających 
obowiązkowi służby wojskowej lub służby w formacjach sa
moobrony na karę pozbawienia wolności bez zawies.zenia 
jej wykonania, jak również o danych dotyczących wykony
wania kary pozbawienia wolności sąd zawiadamia równie~ 
orga:ny właściwe w sprawach powszechnego obowiązku obro
ny na zasadach i. w trybIe określonym w odrębnych prze-

. pisach. 
Art. 14. § 1. Organ wykonujący orzeczenie oraz każdy, 

kogo orzeczenie dotyczy, może zwrócić się do sądu, który 
je wydał, o rozstrzygnięcie wątpliwości co do wykollanda 
orzeczenia lub zarzutów co do obliczenia kary, 

§ 2. Na postanowienie w tej kwestii zażalenie przysłu
guje każdemu, k'Ogo orzeczenie dotyczy. 

Art. 15. § 1. W postępowaniu wykonawczym, zwłasz .. 
C7:a vi okresie próby, odroczenia lub przerwy wyko.naniaka
ry albo zawieszenia postępowania wykonawczego, można za
rządzić zebranie wiadomości o zachowaniu się skazanego, 
w szczególnośCi w -drodze wywiadu środowiskowego. 

§ 2. Organy powołane do przeprowadzenia wywiadu 
środJowiskJowego ora,z tryb jeg'o przepwwadz·ania określi 
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Mini~trem Spraw 
Wewnętrznych. 

Art. 16. Wobec skazanego, który nie jest obywatelem 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i na jej terenie przeby
wa tylko ' czasowo, a wymierzona mu za występek kara po
zbawienia wolności nie przekracza 3 lat, sąd może, uznając 
wykonanie tej kary za niecelowe, zamienić ją na grzywnq 
w wySlo~wści okreśJ.onej wart. 36 § 2 Kodeksu karneg·o. 

. W takim wypadku wykonanie kary · pozbawienia wolnośd 
ustaje z chwilą uis'Zcze'nia grzywny. ' 

Art. 17. § 1. Sąd umarza postępowanie wykonawcze 
w razie pr:zedawnienia, śmierci skazaneg·o lub innej przy
czyny wyłączającej to postępowanie. 

§ 2. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda uniemo.żli
wiająca postępowanie wykonawcze, a w szczególnoścJ je
żeli nie można ująć skazanego aloo nie mQżna wykonać 
wobec niego orzeczenia z powodu choroby psychicznel lub 
:innej przewlekłej ciężkiej choroby, postępowanie zawiesza 
się w całości lub w części na czas trwania przeszkody. 

§ 3. Zawieszenie postępowanda nie wstrzymuje biegu 
przedawnienia, chyba że skazanego nie można ująć. 

Art. 18. § 1. Sąd kierując do wykonania orzeczenie 
o pozbawieniu wolności zawiadamia: 

1) sąd opiekuńczy, gdy zachodzi potrzeba ustanowienia 
opieki nad dziećmi skazanego, / 

2) wydział opieki społecznej prezydium właściwej rady 
n~rodoweJ, gdy zachodzi potrzeba opieki nad osobą nie- , 
dołężną lub chorą. którą opiekował się skazany, 

3) właściwy organi gdy zachodzi potrzeba przedsięwzięcia 
niezbędnych czynności do ochrony mienia i mieszkania 
skazanego; 

§ 2. O ,poczynionych wystąpieniach i wydanychzar.zą
dzeniach zawiadamia się skazanego. , 
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2. P o s t ę P o w a n i e p r z e d s ą d e m. 
Art. 19.. § 1. W postępowaniu wykonawczym sąd orze

ka postanowieniem. 
§ 2. W kwestiach n)e wymagających ' postanowie:nia 

prezes sądu lub upoważniony sędzia wydają zarządzenia. 
- § 3; W kwestiach nie wymagających postanowienia są

du penitencjarnego zarządzenia wydaje sędzia penitencjarny. 
Art: 20. § 1~ Postanowienia sądu zapadają na posiedze

niu po wysłuchaniu osób wymienionych wart. 21-23, jeżeli 
się stawią. 

§ 2. Sąd orzeka z urzędu albo na wniosek prokuratora, 
skazaneg·o lub jego obrońcy. 

§ 3. Wniosek moina zgłosić na piśmie albo ustnie na 
posied2eniu sądu lub poza posiedze.niem do protokołu. 

, Art. 21. O terminie i celu posiedzenia sądu zawiadamia 
się prokuratora oraz w mi.arę potrzeby obrońcę ' skazanego, 
• w wypadku osób, o których mowa wart. 9 § 1 pkt 1 i 2, 
zawiadomienie obrońcy jest obowiązkowe. Biorą oni udział 
w po~iedzeniu, jednakże niestawiei1hictwo prokuratora lub 
obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. 

Art. 22. § 1. Prezes sądu lub upoważniony sędzia, a w 
toku posiedzenia sąd decyduje o potrzebie udziału skaza
nego w posiedzeniu, chYQa że udział ten przewiduje ustawa. 

§. 2. Skazanego zawiadamia się o terminie i celu po
siedzenia, Jeżeli ma prawo wziąć v.inim udział; niestawien
nictwo skazanego nie wstrzymuje rozpoznania sprawy. 

§ 3; Można zarządzić sprowadzenie na posiedzenie ska- . 
zanego pozbawionego wolności, 

Art. 23. Można dopuścić do udziału w posiedzeniu są
du również osoby nie wymienione wart. 21 i 22, jeżeli ich 
udział może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia. 

Art. 24. W postępowaniu wykonawczym sąd orzeka W 
sldadzie jednego sędziego, chyba że ustawa przewiduje skład 
jednego sędziego i dwóch ławriikó.w. 

Art. 25. § 1. Zażalenie na postanowienie rozpoznaje w 
składzie jednego sędziego i dwóch ławników . sąd, w któ
rym zapadło to postanowienie; prezes sądu może zarządzić 
rozpoznanie zażalenia w składzie trzech sę'hiów. , 

§ 2. Jeżeli w pierwszej instancji orzekał sąd w składzie 
jednego sędziego i dwóch ławników, za·ż·alenie rozpowaje 
sąd w składzie trzech sędziów. 

Art. 26. § 1. . Jeżeli ujawnią się nowe lub poprzednio 
nie ' znane okoliczności 'istotne dla rozstrzygnięcia, sąd mo
że w każdyrri czasie uchylić lub zmienić poprzednie posta-
lIlowienie. , 

§ 2. Uchylenie lub zmiana: postanowienia zarządzające
go wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia 
wolności może nastąpić tylko na skutek za.żalenia. Dotyczy 

- to również postanowienia udzielającego odroczenia lub przer
wy wykonania kary pozbawienia wolności ora'z zarządzają

cego stosowanie łagodniejszego rygoru, chyba że nowe oko
liczności powstały po jego wydaniu. 

§ 3. Na postanowienie pnewidziane w § l skazanemu 
p-rzysługuje zażalenie. 

R o z d :z. i a ł VI. 

Nadzór penitencjarny. 

Art. 1:1. Nadzór nad legalnością i przebiegiem wykony
wania kary pozbawienia wolności, kary aresztu, kary aresz
tu wGljskowego, tymczaS'owego aresztowania oraz nad poby
tem w ośrodku przystosowania społecznego 'sprawują sędzia 
penitencjarny i prokurator. 

Art. 28. Nadzór sprawowany przez sędziego peniten
cjarnego obejmuje przede wszystkim prawidłowość wyko~ 
nywania orzeczonej kary lub zastosowanego środka, a :zwłasz
cza stosowania metod i środków oddziaływania penitencjar~ 
Ifleg<>, 

Art. 29. Nadzór sprawowany przez prokuratora obej
muje przede wszystkim legalność wykonywania orzeczonej 
kary lub zastosowanego środka, w tym prze strzeganie praw 
i obowiązków ośób pozbawionych wolności, legalność osa
dzania i przebywania w zakładzie karnym, areszcie śled
czym oraz w ośrod~u przystosowania społecznego, ' jak rów
nież przestrzegalnie przepisów o bezpieczeństwie w tych za
kładach. 

Art. 30. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Pro
kuratorem Generalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 
określi bliżej zakres i tryb sprawowania nadzoru peniten
cjarnego przez sędziego penitencjarnego i prokuratora. 

Art. 31. 'Sędzia penitencjarny i prokurator mają prawo 
wstępu na teren zakładu oraz pomieszczeń, w których prze
by)Vają osoby pozbawIonę wolności, i poruszania się na te
renie tego zakładu w każdym czasie bez ograniczeń, jak 
również prawo przeglądania dokumentów i żądania wy ja
śnień od administracji zakładu, przeprowadzania na osobno
ści rozmów z osobami osadzonymi w zakładzie oraz badania 
ach śkarg i wniosków, 

Art. 32. Jeżeli okaże się, że zarządzenis sędziego pe
nitencjarnego i decyzja prokuratora wymagają uzgodnienIa, . 
w razie potrzeby o sprawie decyduje ostatecznie ' sąd pe
nitencjarny. V;' wydaniu decyzji sądu nie mo±e brać udziału 
sędzia, który wydal zarządzenie. 

Art. 33. § 1. Jeżeli zdaniem sędziegopenitencjarneg.o 

zachodzi potrzeba wydania decyzji ' nie należącej do jeg.o 
właściwości, a w szczególności decyzji o charakterze admi
nistracyjnym, przekazuje on właściwemu organowi swoje 
spostrzeżenia wraz z odpowiednimi wnioskami. 

§ 2. Organ wymieniony w § l zawiadamia sędziego pe
nitencjarnego w terminie 14 dni albo w innym wyznaczo
nym przez sędziego terminie o zajętym stanowisku. Jeże li 
sędzi a penitencjarny uzna to stanowisko za niezad owalające, 

przedstawia sprawę ' org.anowi nadrzędnemu nad organt'm 
wymienionym w § 1; organ nadrzędny za wiadamia sędziego 
o sposobie załatwienia sprawy. 

R () z d z i ał VII. 

Pomoc postpenitencjarna. 

Art. 34. § 'L Właściwe organy ,prezydiów rad narodo
wychoraz organizacje społeczne powinny ' udzielać ' pomocy 
osobom zwolnionym z z.akładu karnego lub ośrodka przysto
sowania społecznego w celu utrwalenia wyników resocjali
za€ji i tym samym przeciwdziałania powrotowi do przestęp

stwa. 
§ 2. Pomoc ta. polega w szczególaości na ułatwieniu 

znalezienia pracy i na zapewnieniu w razie potrzeby czaso-
wego zak \vaterowania. / 

Art. 35;\ Prezes Rady Ministrów w drodze rozporządze
nia ustali zasady i zakres udzielania pomoc~ orai określi 
organ koordynujący tę diiałalność i zasady gospodarowania 
funduszami na ten cel prze.znaczonymi. 

R o z d z i a ł VIII. 

Zatarcie skazania. 

Art. 36. § 1. W przedmiocie zatarcia skazania orzeka 
sąd, chyba że zatarcie n.astąpiło z mocy prawa. 

§ 2. Jeżeli w pierwszej instancji wyroki wydało kilka 
sądów, właściwy jest ten z nich, który wymierzył karę su
rowszą· 

§ 3. Wniosek skazanego o zatarcie skazania złożony 
przed uplywem roku od wydania postanowienia odmawia
jącego zatarcia można pozostawić bez rozpoznania. 

\ j 
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CZĘSC SZCZEGOLNA 

Rozdział IX. 

, Kara pozbawienia wolności. 

1. Zadan,ia wykonania kary. 

Art; 37. § 1. Wykonanie kary pozbawienia wolności 
ma na celu kształtowanie społecznie p9żądanej postawy ska
zanego, a zwłaszcza powinno wdrażać go do społecznie uży
tecznej pracy oraz przestrzegania porządku prawnego i tym 
samym przeciwdziałać powrotowi do przestępstwa. 

§ 2. Dla osiągnięcia celu określonego w § 1 prowadzi 
się działalność resocjaHzacyjną, polegającą na poddaniU ska
zanego dyscyplinie i porządkowi w odpowiednim zakładzie 
oraz na oddziaływaniu zwłaszcza przez pracę, naukę 1 za
jęcia kulturalno-oświatowe. 

§ 3. ' Dzialalność , resocjalizacyjna powinna zmierzać w 
szczególności do uświadomienia sobie przez skazanego spo
łecznej szkodliwości dokonanego czynu, d,o kształtowania 
i utrwalenia w skazanym poczucia odpowiedzialności, dyscy
pliny społecznej, postawy obywatelskiej, szacunku dla in
nych i kultury życia codzien_nego. 

2. Z a kła d y kar n e! 

Art. 38. § 1. Karę pozbawienia wolności wykonuje się 

w zakładach karJlych, które tworzy i znosi Minister Spra
wiedliwości. ! 

§ 2. Zakładem karnym kieruje nac-z:elnik. 

Art. 39. § 1. Zakłady karne dzielą się na! 
1) ośrodk,i pracyj , 
2) zakłady karne zwykłej 
3) zakłady karne przejściowej 
4) zakłady karne dla młodocianych, 
5) zakłady karne dla recydywistów; 
6) zakłady karne dla skazanych wymagających sŁos,owa

nia szczególnych środków lecznicz;o-wychowawczych; 
1) zakłady karne dla odbywających karę aresztu wojsko

wego. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporzą
dzenia tworzyć zakłady odmienneg'o typu aniżeli określo
ne w § 1. 

Art. 40. W zakładach karnych odbywa się karę według 
ustalonego regulaminem rygoru. Rygor może dZieLić się na 
zasadniczy, złagodzony i obostrzony, różniące się stopniem 
nałoiionych na skazanego obowiązków, udzielanych upraw
nień, w s zczególności w zakresie swobody poruszania się , 
w zakładzie, wysokości przypadającej mu częŚci .należności 
za pracę, komunikowania się z osobami z zewnątrz oraz 
prawa czynienia zakupu przedmiotów powszechneg'o użytku. 

Art. 41. § 1. W zakładach karnych powołuje się ko
misje penitencjarne; mogą być powoływane również inne 
organy kolegiaLnei 

§ 2. Komisje penitencjarne podejmują decyzje w spra- , 
wach przekazimych im niniejSlzą ustawą i prze'pisami wy
kona wczymi. " 

Art. 42. § 1. Sędzia penitencjarny i prc'kurator mogą 
być obecni na posi~dzenlu komisjipenitencjar;tej. 

§ 2. Sędzia ,' penitencjarny uchyla lub zmienia decyzję 
komisji penitencjarnej, jeżeli decyzja ta jest sprzeczna z pra
wem lub zasadami p6lityki penitencjarnej. 

§ 3. Do czasu rozstrzygnięcia sprawy VI, myśl § 2 sędzla 
penitencjarny lub prokurator mogą wstrzymać wykonanie 
decyzji komisji peI).itencjarnej. ' 

3. 'W Y k o n a n i e kar y. 

Art. 43. § 1. Skazanego na karę pozbawienia wolności 
zasadnic2ą lub zastępczą sąd wlywa do stawienia się w za
kładzie karnym w wyznaczonym terminie. 

§ 2. Jeżeli kara, którą ma odbyć skazany, przekracza 
2 lata albo skazany mimo wezwania nie sŁawił się w zakła

dzie karnym, sąd poleca Milicji Obywatelskiej doprowadzić 
go' do zakładu. Koszty doprowddzenia obciążają skazane.go. -

§ 3. Jeżeli ' skazanym jest żołnierz, a sąd zarządzi do
pr,owadzenie go do zakładu karnego, obowiązek doprowadze
ni-a spociywa na właściwych organach woiskowych." 

Art. 44. § 1. Skazanych dzieli się na grupy klasyfika
cyjne, kieruje do właściwego zakładu karnego, oznacza ry
go'r oraz odpowiednio rozmieszcza wewnątrz zakładu vi c~
lu zapobieżenia wzajemnej demoralizacji skazanych i stwo
rzenia warunków sprzyjających stosowaniu zindywidua!i.z'cj
wanych metod i śro.dków oddziaływania penitencjarnego~ 

§ 2. Grupę klasyfikacyjną oraz rodzaj zakładu karnego 
I rygor, według którego skazany odbywa karę, ustala się 
7lwłaszC'za w zależności od: 

, - wieku, 
- poprzedniej karalności, 
- wysokości orzeczonej kary czasu pozostałego do , 

je jodbycia, , 
- stopnia demoralizacji i podatności na resocjaJizację, 

, - charakteru ' przestępstwa. 
§ 3. Skazani, którzy wymagają odrębnego traktowania 

ze względu na odchylenia od normy psychicznej, odbywają · 
karę w zakładach karnych wymienionych wart. 39 § 1 
pkt 6. 

Art. 45. § 1. O klasyfikacji decyduje komisja peniten
· cja~na . 

§ 2. Minister Sprawiedliwości może w drodze rozporzą
dzenia zastrzec dla sądu penitencjarnego lub sędziego pe:ni
tencjarnego wyłączne prawo decydowania o rodzaju zakła-
du kannego lub rygoru. . 

. Art. 46. § 1. Zmianę określonego ' w wyroku rodzaju 
zakładu karnego lub ryg'oru może orzec tylko sąd peniten
cjarny; na postanowienie sądu skazanemu przysługuje za
żalenie. 

§ 2. Jeżeli po wydaniu postanowienia przez sąd peni
te'ncJarny zajdą nowe okoliczności uzasadniające zmianę ro
dzaju zakładu karnego lub . rygoru, de,cyzję w tej ' kwestii 
może podjąć komisja penitencjarna, chyba że chodzi o za
ostl1zenie sposobu odbywania .kary.; 

Att. 47. Skazany ma obowiązek wykonywania pracy lub ' 
pobierania nauki oraz przestrzegania 'ustalone,go w zakładzie 
karnym porządku i dyscypliny, a w szczegó~ności posłuszeń
stwa wobec przełoż,onych, poprawnego stosunku do innych 
skazd,nych i sumienneg'o sl-osunku do pracy. 

Art. 48. Z uwzględnieniem ogr,aniezeń związanych 
z ,pozbawieniem wolności określonych w regulaminie, ska
llalny ma prawo w szczególności do: 

1) należytego ze względu na zachowanie zdrowia wyży
wienia,odzieży i opieki lekarskiej oraz pomieszczenia, 

2) komunikowania się z osobami z zewnątrz, a zwlaszcu 
utrzymania więzi z rodziną przede wszystkim przez wi
dzenie i korespondencję; 

3) zatrudnienia ' oraz związanego z tym ubezpieczenia od 
wypadkówj 

4) przedstawienia skargi właściwemu organowi administra
cji zakładu kaTneg'o, a także organoWIi lIladzoru peniten
cjarnego w lllieo,beoności przedstawicieli administracji 
,zakładu; 

5), składania pisemnych próśb i ska,rg dow'ładz oaz Drga
' ..... :. nów właściwych do ich rozpatrze,niai ska,rgi skierowane 
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do sądu lub prokuratora powinny być bez ocenzurowa
nia przekazane adresatowi; 

6). korzystania z tlrżądzeń i zajęć kulturalno-oświatowych. 

Art. 49. § 1. Zatrudnienie skazanego ma na celu ~dro
zenie go do pracy i nauczenie zawodu dla ' przygotowania 
do uczciwego życia na wolności, a t(ikże zachowanie i roz
wój sił fizycznych oraz umysłowych. 

§ 2. Czas pracy skazanego odpowiada ogólnie przyjęte
mu czasowi pracy . 

§ ' 3. Należność skazanego za pracę ustala się według 
stawek obowiązujących w jednostkach gospodarki uspołecz- . 

ropnej tej dziedziny pródukcji lub. usług, w której skazany 
jest zatrudniony. 

§ 4. Zą prace porządkowe oraz za prace pomocnicze 
o cbarakterzę administracyjno-gospodarozym, wykonywane 
w obrębie zakładu karnego, a także za publiczne roboty po
rżądkowe wynagrodzenie skazanemu nie przysługuje; za su~ 

mienną pracę' mogą być jednak przyznawane nagrody pie
niężne. Przepisy szczegółowe określą zakres wymienionych 
w niniejszym paragrafie rod2.ajów pracy oraz mogą określić 
wyjątki od ustalonych zasad. 

Art. 50. Zdolność skazanego do pracy, a w uzasadnio
nych wypadkach także rodzaj i czas pracy, określa lekarz; 
,ogólnie obowiązujące przepisy w zakresie bezpieczeństwa 

i higieny pracy stosuje się. 
Art. 51. § 1. Skazanemu zatrudnionemu odpłatnie przy

sługuje po roku nieprzerwanej pracy wykonywanej w cza
sie odbywania kary 7 dni płatnego wypoczynku, a skazane
mu i 'atrudni-onemu nieoclpłatnie - 7 dni bezpłatnego wypo
czynku. 

§ 2. Niezależne od skazanego przerwy w pra.cy nie prze
kraczające łącznie 3 miesięcy w roku nie pozbawiają s'kaza
nego prawa do wypoczynku. 

§ 3. W okresie 'wypoczynku skazany korzysta z ulg 
określonych w regulami~ie. 

Arf. 52. § 1. Z. należności za pracę potrąca s,ię SOfo na 
cele pomocy określonej wart. 34 i 35 oraz Jla zapobieganie 
przestępczości; z pozostałej części nie mniej niż 2(11/11 przy
pada sk.azanemu, a resztę przekazuje się do budżetu pań
stwa. 

§ 2. Wysokość przypadającej skazanemu części należ
ności zależy od rodzaju wykonywa'nej pracy, od rygoru, 
~dług którego odbywa karę, od postawy skazanego w pra
cy i jego stosunków rodzinnych. 

Art. 53. § t. Z przypadającej skazanem.u części należ

ności wolne jest ód egzekucji 50% tej części, nie więcej jed
nak niż 300 złotych, a . ponadto dodatek za pracę uciążliwą, 
niebez:pieczną lub szkodliwą dla zdrowia. Jeżeli jednak wy
sokość przypadającej skazanemu części należności została 

podwyższona ze względu na ciążący na nim obowiązek ali
mentacji, z podwyżki tej może być prowadzona egzekucja 
jedynie dla zaspok9jenia roszczeń alimentacyjnych. 

§ 2. Z pieniędzy znajdujących się w de.pozycie zakładu 
karnego wolne od egze.kutji są sumy otrzymywane przez 
:skazanego od osób najbliższych do wysokości określonej 

w regulaminie. 
§ 3, W każdym razie nie podlega egzekucji kwota nie

zbędna na pokrycie kosztów przejazdu skazanego z zakła

du karnego do, miejs<:a zamieszkania i na wyżywienie w cią
gu najbliższych dni po zwolnieniu, wysokość tej kwoty okre-
śli regulamin. . 

Art. 54. § 1. W zakładzie kamym prowadzi ' się naucza
nie zawodu i nauc.zanie w zakresie co oaJmniej szk1)ły pod
stawowej. 

§' 2. Niezależnie od obowiązku pracy obowiązkowi nau
ki podlega w szczególności s~azaDY, który nie ma podsta
wowego wykształcenia lub zawodu, ,jeieli stan j.ego zdro-

wia nie stoi\ temu na przeszkodzie, chyba że ze względu na 
krótki okres kary lub podeszły wiek skazanego rozpoczyna
nie nauki nie jest celowe. 

§ 3. Skazanemu można zezwolić na samoks'ztałcenie 

i zdawanie egzaminów. 
Art. 55. § 1. Skazanym wyrozma)ącym się wzurową 

postawą, a zwłaszczB pilnością w pracy , lub nauce, naczel
ni}' zakładu karnego może przyznawać nagrody. 

§ 2. Rodzaje j skalę nagród określi regulamin. 
§ 3. Najwyższą nagrodę stanowi zezwolenie uprawnia

jące do opuszczenia zakładu karnego na czas nie pfzekra
aaający 5 dni. Z nagrody mogą korzystać ' jedynie skazani 
po odbyciu połowy orzeczonej kary, wykazujący się dobrym ' 
zachowaniem.,i postępami w resocjalizacji. 

§ 4. Przyznanie nagrody wymienionej w § 3 wymaga 
'Zgody sędziego penitencjarnego. 

Art. 56. § 1. Za naruszenie porządku i dyscypliny obo
wiązujących w zakładzie karnym skazany podlega odpowie- ' 
dziahiości dyscyplinarnej; nie wyłącza to odpowiedzialności 
karnej, jeżeli naruszenie zawiera znamiona przestępstwa ; 

§ 2. Wymierzając karę dyscyplinarną nalezy uwzględ
nić zasady stopniowania i. indywidualizacji, mając w szcze
gólności na względzie rodzaj i okoliczności czynu, stopień 

rLawinienia, stosunek do .popełnionego przekroczenia, dotych
czasową postawę i zachowanie siE: sprawcy, cechy jego oso
bowości i stan zdtowia oraz zadania wychowawcze. 

§ 3. Najsurowszymi karami dyscyplinarnymi są: 

t) obniżenie przypadającej skazanemu części należności za 
pracę; nie więcej niż o 2S"t/, na okres nie przekraczają
cy 3 miesięcy; 

2) pozbaw,ie.nie lub ograniczenie widzeń na okres d03 mie-
sięcy; J 

3) twarde łoże w .osobnej celi przez okres do 14 dni; 
4) umieszczenie w oddziale izolacyjnym. na okres od l do 

6 miesięcy. 
§ 4. Kar wymienionych w § 3 . pkt 3 i 4 nie stosuje się 

wobec kobiet ciężarnych i karmIących. { 
§ 5. Inne kary dyscyp'lina'rne określi regulamin. 
Art. 51. § 1. Kary dyscyplinarne wymierza naczelnik 

'Zakładu karnego, który może zwrócić się uprzednio 'do. ko
misji penitencjarnej o opinię aloo przekazać tej komisji 
swoje uprawnienia w zakresie wymierzania niektórych kar 
dys.cypl inarnych. 

§- 2. Wymierzenie kary dysciYplinarnej polegającej na 
umieszczeniu w oddziale izolacyjnym wymaga uprzE!dniej 
'Zgody sędz(ego penitencjarnego. 

§ 3. Łączenie kar dyscyplinarnych jest dopuszczal~e w 
granicach określonych w regulaminie .. 

Art. 58. § 1. Sędzia penitencjarny lub prokurator może 
wstrzymać wykonanie kary dyscyplinarnej na czas potrzeb
I!lydo wyjaśnie-nia okoliczności uzasadniających jej wymie
rzenie. 

§ 2. Sędzia penitencjarny uchyla albo zmienia decyzję 

o ukaraniu dyscyplinarnym, jeżeli decyzja ta jest sprzeczria 
z prawem lub zasadami polityki penitencjarnej. 

Art. 59. § 1. W wypadkach losowych sędzia peniten
cjarny może zezwolić skazanemu na opuszczenie zakładu 
karnego, w miarę 'potrzeby w asyście funkcj.onariuszy Sh,lż

by Więziennej, na czas nie . przekra.czający 5 dni; czasu te
go nie odlicza się od okresu odbywan.ia kary, chyba że sę
dzia penitencjarny zarzqdzi inaczej w wypadku, gdy ska
zany w tym okI esie naduzył zaufania. 

§ 2. W wypadkach nagłych zezwolenia na czasowe 
opus~czenie zakładu może na czas okreslóny . w § l udzie

' lić naczelnik zakładu karnego; wówczas jest ooowiązany 
zawiadomić o tym niezwłocznie sędziego penitencjarnego 
oraz prokuratora. 
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Art. 60; § 1. W r.a-zie dokonania- prz,e'! skazanego samo
uszkodzenia można nie zaliczyć mu na poczet odbywanej 
kary okresu leczenia w szpitalu lub w izbie 'chorych, a kosz
tamI leczenia w całości ' lub w części obciążyć skazaneg.o; 
wniosek w tej kwestii może złożyć naczelnik zakładu kar
nego. 

§ 2. Postanowienie wydaje sąd penitencjarny po zba
daniu okoliczności i motywów samouszkodzenia; a w razie ' 
potrzeby po zapoznaniu się z opinią psychiatry lub psycho
loga. 

§ 3. Na postanowienie sądu skazanemu przysługuje za
żalenie., 

Art. 61. Niezależnie od obowiązków określonych prze
pisami o zwalczaniu chorób zakażnych, wenerycznych i gru
źlicy skazany ma ponadto obowiązek poddania się badaniom 
lekarskim, zabiegom sanitarnym oraz zarządzonemu przez 
lekarza leczeniu odwykowemu. W razie odmowy można do 
iskazanegozasl-osować przymus -bezpośredni. 

Art. 62. § 1. W wypadku gdy zdrowiu skazanego gro
ziniebezpieczeństwo spowodowane odmową ' przyjmowa'nia 
pokarmu, lekarz podejmuje decyzję o konieczności i rodza
ju zabiegów, które powinny być dokonane; zabiegi te mo
gą być dokonane nawet mimo sprzeciwu skazaneg'o. 

§ 2. W wypadku gdy życiu skazanego grozi poważne 
niebezpieczeństwo, można, jeżeli wymagają tego względy 
zdrowotne stwierdzone orzeczeniem komisji lekarskiej, do
konać koniecznego . zabiegu . lekarskiego, nie wyłączając chi,:, 
rurgicznego, nawet mimo sprzeciwu skazane·go. W nagłych 

. wypadkacł1, . jeżeli zachodzł bezpośrednie niebezpieczeństwo 
'śmierci skazanego, o koniec,zności zabiegu decyduje lekarz. 

Art. 63. § l. Jeżeli : nie ma niebezpieczeństwa dla zdro
wia, sędzia penitencjarny po zaliięgnięciu opinii lekarza mo

' że zezwolić na dokonanie mimo sprzeciwu skazanego za
biegu zmierzającego do usunięcia tatuażu o treściobraźli
wej lub nieprzyzwoitej. 

§ 2. Skazanego moiJna obciążyć kos'ztami !Zabiegu w ca-
łości lub w części. . 

Art. 64. § 1. Jeżeli tę samą osobę skazano na kilka nie 
podlegających łączeniu kat pozbawienia wolności, wykonu- . 
je się je', w takiej kolejności, w jakiej uprawomocniły s'ię 

wyroki, w których orzecZ'ono te kary. 
§ 2. Sędzia penitencjarny może Z'anądzić wykonanie 

. kar w innej kolejności niż określona w § 1, jeżeli względy 
,penitencjarne tego wymagają. 

4. O d r o ć z e xi i e 1 p rz e r w a w y k o n a n i a kar y. 

Art. 6S. § 1. Wykonanie kary pozbawienia wolności w 
wypadku choroby psychicznej lub ' innej ciężkiej choroby 
uniemożliwl-ającej wykonanie kary sąd odracza do czasu 
ustania przeszkody. 

§ 2. Za ciężką chorobę uważa się taki stan ska.zanego, 
'Przy którym umieszczenie gow zakładzie karnym może za
grażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne nie
beżpiec-zeństwo. 

Art. 66. Art. 301 § 1 Kodeks.u karnego stosuje się odpo
wie,dnio, jeżeli względem żołnierza odbywającego zasadniczą 
służbę wojskową zarząd21ono wykonanie zastępczej kary 
po.zbawienia wolności bez względu na jej wymiar. 

Art. 67. § l! Sąd może odroczyć wykonanie kary pozba
wienia wolności na okres do 6 miesięcy, jezeli przemawia 
z,a tym 5zcrzególny interes społeczny lub jeżeli natychmIa
stowe wykonanie ka·ry ' pociągnęłoby dla skazanego lub jego 
rodziny skutki zbyt ciężkie. ' . 

§ 2. Okres odroczenia biegnie od daty wydania ' posta
m·owienia w tej kwestii. 

§ 3. Odroczenie może być udzielane kilkakrotnie, jed
Illakże łączny'okre~. odroczenia nie. może przekraczać roku. 

Art. 68. § 1. Sąd penitencjarny udziela p'rzerwy w od
bywaniu kary po.zbawienia wolności w wypadku określo
nym wart. 65 § 1 do czasu wyzdrowienia, a poza tym mo.

1 

że udzielić przerwy na okres do roku, jeżeli przemawia za 
tym $zczególny interes społeczny albo ważne względy zdro
wotne lub rodzinne. 

§ 2. Nie można u<;lziellć przerwy przed upływem roku 
od daty ukończenia poprzedniej przerwy, chyba że zachodzi 
wypadek choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby; 
skazanego albo inny wypadek losowy lub przemawia za tym 
szczególny interes społeczny. 

Art. 69. §1. Na postanowienie o udzieleniu ' przerwy, 
.prokuratorowi przysługuje zażalenie w terminie 3 dni; za., 
żalenie podlega l'o~poznaniu w terminie 7 dni. 

§ 2; Wykonanie postanowienia o udzieleniu przerwy 
. wstrzymuje się na okres 3 dni, a jeżeli prokurator złożył 
zażalenie - do czasu uprawomocnienia się postanowienia. 
Boslanowienie podlega jednak wykonaniu nie-zwłocznie, je
żeli z'ostało wydane na wniosek prokuratora albo jeżeli -pro
kurator oświadczył, że nie spneciwia się udzieleniu przerwy. 

Art. 70. § 1. Odroczenie wykonania kary sąd może od
wołać w razie ustania przyczyn, dla których zostało udzie
lone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta zodrocze
nia kary w celu, w jakim zo,stało udzielone, albo rażąc·o na
ru3za po'rządek prawny. 

§ 2. Przepis § 1 stosuJe się odpowiednio do przerwy: 
w odbywaniu kary; postanowienie o odwołaniu przerwy wy
daje sąd penitencjamy. 

§ 3. / Na postanowienie o odwołaniu odl'oczeriia lUD 
przerwy skazanemu przysługuje zażalenie. 

Art. 71. § 1. Zarządzenie wykonania odrocz'(;m.ej kary; ., 
pozbawienia wolll'ośd wobec żołnierza może nastąpić rów~ 
Illież na wniosek dowódcy lub kolektywu żołnierskiego 
przedstawiony za pośrednictwem dowódcy. 

§ 2. Przed wydaniem postanowienia sqd powinien wy
słuchać skazanego i Jego obrońcę. 

§ 3. Na postanowienie zarządzające wykomanie . Gdro
czonej kary pózbawienia wolności skazanemu przysługuje 
zażalenie. -

Art. 72. § 1. W'ni'o-sek o zastosowanie art. 301 § :r K:o
deksu karnego powinien być złożony . nie póżniej niż w dniu 
ukończenia służby przez żołnierza. 

§ 2. Na ppstanoWienie odmawiające zwolnienia od ka
ry skazanemu przysługuje zażalenie. 

Art. 73. W sprawach określonych wart. 6,5-72 udZiał 
pwkuratora w posiedzeniu sądu jest obowiązkowy. 

5. W Y k o n a n i e war u n k o w o 
z a w i e s z o n ej kar y. 

Art. 74. § 1. W sprawach związanych z wykonaniem 
orzeczenia o warunkowym zawieszeniu oraz w sprawie za
rządzenia wykonania zawieszonej kary właściwy jest sąd, 
który w danej sprawie wyrokował w pierwszej instancji, 
jednakże w stosunku do osoby skazanej przez sąd powszech
ny pozostającej Rod dozorem właściwy jest sąd powiatowy, 
iW którego okręgu dozór jest wykonywany. 

§ 2. Wnio,sek o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę 
'Obowią-zków, o których mowa wart. 75 § 2 pkt 4-9 ko
deksu karnego, o zwolnienie od wykonania tych obowiąz1 
ków albo o oddanie pod d·ozór lub o zwolnienie od dozoru, 
a także o zarządzenie wyk:.OOtania . zawieszonej kary pozba
wienia wolności może złożyć również osoba, instytucja albo 
organizacja społeczna, która udzieliła poręczenia lub pód 
której dozór oddano skazanego. . 

§ 3. W okresie próby osoba, instytucja albo organiza
cja społeczna, pod której dozór oddano skazanego, powin
ma inf.ormować sąd o zachowaniu się skazanego, a w szcze
gólności o tym, czy' wykonuje- on nałożone obowiązki. 
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§ 4! Przed. wydaniem postanowienia w kwestii zarzą- .. 
'dzenia, wykonani.a zawieszonej kary sąd powinien wysłuchać 
skazanego i jego obrońcę, a udział prokuratora w posiedze
niu jest obowiązkowy. 

§ 5. Na postanowienie sądu skazanemu przysługuje, za
. żalenie. 

Art. 75. ' Oddając skazanego pod dozór, sąd może zrezy
gnować z udzielonego poręczenia, a zwolnienie od dozoru 
może uzależnić od poręczenia. 

Art. 76. Zasady i tryb wykonywania dozoru, tryb wy
znaozania przedstawicieii przez zakłady pracy, instytucje 
ł organizacje społeczne, jak również zakres ich obowoiąz
ków określi w drodze r·ozporządzenia Minister Sprawiedli-

- wości, a w stosunku do skazanych przez sądy wojskowe -
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obro
ny Narodowej. 

Art. 77; JeżeHskazany nie pozostaje pod dozorem, sąd 
powinie.ri w ' miarę potrzeby zarządzić zebranie informacji 
o zachowaniu się . skazanego w okre.sie pr6by, I!I w szczegól
ności o wykonaniu przezeń nałożO'nych obowiązków oraz 
przestrzeganiu porządku pra~ego. 

6. Warunkowe przedterminowe 
z wo l n i e n i e. 

Art. 78.§ 1. O warunkOwym zwolnieniu orzeka sąd pe
- nitencjarnYi posiedzenie p~owinno odbył się w zakładzie kar-

.. 

nym. · . 
§ 2. Wniosek o warunkowe zwolnienie może złożyć 

naczelnik zakładu karnego. 
. § ~. Wniósku skazanego lub jego obrońcy złoż'Onego() 

"przed upływem terminu wymienionego w ' art. 91 § l i 2 Ko
deksu karnego lub przed upływem 3 miesięcy od wydania .. 
postanowie'niao oomo()wie warunkowego zwol.nienia, jeżeli 
orzeczona kara nie przekr.acza 2 lat pozbawienia wolnośd, 
a przed. upływem 6 miesięcy, ' jeżeli ten okfl~s przekrącza, 
:nie . rozpoznaje się aż- do upływu tego terminu lub tego 
okresu. 

Art. 79. §. 1. Sąd penitencjarny powinien wysłuchać 

przedstawic:Iela administracji zakładu karnego oraz skaza
flego. Udział prokuratora w posiedzeniu jest obowiązkowy. 

§ 2. Ska'zanemu przysługuje zażalenie na drugie i dal
sze postanowienie odmawiające warunkowego zwolnienia, 
a na pierwsze pos-tanowienie odmawiające - tylko wwy~ 
padku pozytywnej opinii administracji zakładu karnego. 

§ 3. Na postanowienie o warunkowym zwolnieniu przy
sruguje prokura tNOW i zażalenie w terminie 3 dni; podlega 
ono rozpoznaniu w ciągu 'I dni. Art. 69 § 2 stosuje się od-
1P0w.iednio. 

Art. 80. § 1. W sprawach związanych z wykonaniem 
o>rzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz w sprawie od
woła.nia warunkowego zwolnienia właściwy jest sąd. peni
tencjarny, który udzielił zwolnienia, a jeżeli zwolhiony po
zostaje pod dozorem -sąd penitencjarny, w którego okrę
gu dozór jest wykonywany.: 

' § 2. Wniosek o 'ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę 
'o>oowiązków, o których mowa wart. 94 Kodeksu karnego, 
IQ zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o odda
lilie pod dozór lub zwolnienie od dozoru, a także o odwoła·' 
nie warunkowego zwolnienia · może złożyć . również · osoba" 
instytucja albo organizacja społeczna, która udzieliła . porę-
czemia lub pod której dozór oddano zwolnionego. . 

. , . 

§ 3. W okresie próby osoba, instytucja , albo organiza
cja społecZina, pod której dozór oddano zwolnionego, po
winna informQwać sąd . o zachowaniu się zwol!lionego; a w 
szczególnOŚCi o~ym; , C"l.Y wykonuje .. on nałoione obowiązki 
i przestrzega poriądku 'prnwoego. 

Poo.98 

§ 4. Przed wydaniem postanowienia w kwestii odwoła
nia warunkowego zwolnienia sąd powinien wysłuchać zwol
nionego i jego obrońcę, a udZI ał prokuratora w posiedze
niu jest obowiązkowy. 

§ 5. Na postanowienie sądu skazanemu przysługuje za
zalenie . 

Art. 81. A~t. 75-77 stosuje się Odpowiednio: 

R () z d zi a ł X. 

Tymczasowe aresztowanie. 

Art. 82. Wykonanie . tymcżasowego aresztowania służy 

realizacji celów, dla który~h ten środek zastosowa.no, to 
jest powinno zabezpieczać prawidłowy tok postępowania 

karnego w warunkach przewid'zianych w przepisach prawa. 
Art. 83. § 1. Tymczasowe aresztowanie wykonuje się 

w eresztach śledczych, które tworzy i znosi Minister Spra
wiedliwości. 

-' 
§2. Aresztem śledczym .kieruje naczelnik. 
§ 3. Areszt śledczy mo~ być ~organizowany jako od- > 

dział 2:akładu karnego. 
'-'rł. 84. O osad'leniu tymczasowo aresztowanego w 

8re~cie Śledczym zawiadamia się bezzwłoczni~ organ, któ
ry wydal' postanowienie o tymczasowym . aresztowaniu. 

Art. 85. Tymczasowo aresztowany ma prawoniezwłocz
lilIe po .osadzeniu go w areszcie śledczym zawiadomić . o miej
scu swego pobytu osobę najbliższą, a za zgodą naczelnika 
inną 'Osobę zamiast lub obok osoby najbliż~zej. 

Art. 86. § 1. Pina wyjątkami przewidzianymi w przepi
sach niniejszego rozdziału tymczasowo aresztowany ko
rzysta co najmniej :z. takich upr a wnień. jakie przysługują 
skaza,nemu o.dbywają{;emu karę .pozbawienia wolności, i nie 
stosuje się do niego ograniczeń innych niż te, które są po
trzebne do zabezpieczenia prawidłowego tok1,1 postępowa

nia karnego, utrzymania porządku i bezpieczeństwa w aresz
cie śledczym i zapobieżenia wzajemnej demoralizacji tym
czas·owo aresztowanych. 

§ 2. Okoliczności wymienione w § 1 uwzględnia się 
przy r·ozmieszczaniu tymczasowo arentowanych w areszcie 
śledczym. 

§3. W stosunku d.o tymczasowo aresztowanych pozo
stających do dyspozycji sądu okres pobytu w areszcie śled
czym może być na żądanie sądu wykorzystany dla badań 
osoboIpoznawczych w celu doboru odpowiedniego środka 
karnego. 

Art. 81. Tymczasowo aresztowany ma obowiązek wy
konywania prac porządkowych w obrębie aresztu śledcze
gOi przy innych pracach może być zatrudniony tylko za 
jego rzgodą. Zatrudnien.ie poza obrębem ,aresztu śledczego 

wymaga zezwolenia organu, do którego dyspozycji tymcza
sowo aresztowany pozostaje. 

Art. 88. § 1. Względem tymczasowo aresztowanego nie 
stosuje się kary ' dyscyplinarnej umieszczenia W · oddziale 
izolacyjnym, a o zastosowaniu kary dyscyplinaI'nej twarde
go łoża zawiadamia s ię sędziego pe,nitencjarnego. 

§ 2. Nie przyznaje się nagrody określonej watt. 55 
§3, a zezwolenie określone' wart. 59 może zostać ·udzielo
ne tylko za zgodą organu, do którego dyspozycji pozostaje 
tymczasowo aresztowany. 

Art. 89. Z uprawnień okre ślonych wart. 54 § 3 tym
czasowo a re s żtowany może kot7ystać tylko za. zezwoleniem 
organu, do dyspozycji któreg'o pozostaje.-a jeżeli organ ten 
się nie sprzeciwi - również z uprawnień określonych w 
art. 48 pkt 6. 

, § 2. Uzyskanie p·rzez tymczasowo aresztowanego widze
nia wymaga uprzedniej zgody organu, dq którego .dyspo.zy-__ 
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cji pozostaje, a korespondencja podlega cenzurze tego or
ganu, chyba że organ ten zarządzi inaczej. 

Art • . 90. § 1. Tymczasowo aresztowany może być nie 
wcześniej niż po upływie 14 dni od wyroku skazująceg.o są
du pierwszej instancji przeniesiony do zakładu karnego, jed
nakże sąd, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany 
pozostaje, może po,stanowić inaczej, jeżeli zachodzą waż-
ne powody. . 

§ 2: W wypadku określonym vi § 1 tymczasowo areszto
wany ma obowiązki i prawa skazanego odbywającego karę 
pozbawienia wolności; regulamin może określić odstępstwa 

,od tej zasady. 

R o z d z i a ł XI. 

Nadzór ochronny. 

Art. 9fl, § 1. Sąd penitencjarny może zastosować wo- . 
bec przestępcy ;powrotnego nadzór ochronny, jeżeli nie orze

/' cwno tego w wyroku, a brak postępów w resócjalizacji ska
zanego w zakładzie karnym uza~adnia przypuszczenie, że 

po zwolnieniu popełni przestępstwo. 
§ 2. Postanowienie w tym przedmiocie Z!apada wostat

nim miesiącu odbywania kary pozbawienia wolności; wnio
sek może złożyć na.czelnik zakładu karnego, a skazanemu 
przysługuje zażalenie. 

§ 3. W wypadku określonym w § 1 s'ld penitencjarny 
orzeka w składzie jednego sędziego i dwóch ławników, 

a zażalenie rozpoznaje w składzie trzech sędziów . . 
§ 4. Udział prokuratora w posiedze.niu jest obowiąz

kowy. 
§ 5. Pried wydaniem postanowienia sąd powinien wy-

słuchać skazanego i jego obrońcę.' , 
Art. 92. § 1. W sprawach związa.nych z wykonaniem 

orzeczenia o -nadz.orze oehr,onnym właściwy jest sąd peni
tencja,rny, w ~tórego okręgu nadzór jest wykonywany. 

§ 2. Sędzia penitencjarny wyznacza kuratora sądowe

. go, który nad skazanym sprawuje bezpośredn.i nadzór, 
sprawdza wykonanie przez skazanego udzięlonych mu po

, leceń, zawiadamia okresowo sędziego penitencjarnego o za
chowaniu się skazanego i o wykonywaniu przez niego po
leceń. 

§ 3. Sędzia penitencjarny, wyznacz,ając kuratora sądo
wego, może ;ponadto powierzyć sprawowanie bezpośrednie
go nadzoru .zakładowi pracy, w którym skazany jest albo 
ma być zafrudnkmy, organi-zacji społecZ!llej lub instytucji 
godnej zaufan'ia, w szczególności sprawującej opiekę spo~ 

łeczną. Kierownictwo zakładu pr~cy, organizacji lub instytu
cji wymnacza niezwłocznie przedstawiciela, który spełnia 
obowiązki określone w § 2. 

Art. 93. Jeż.eli orzeczono zakcrz pobytu w określonych 
miejscowościach lub wyznaczono inne miejs'ce pobytu, sę
dzia pe,nitencjarny zawiadam·:a o tym właściwy organ pre~ 
zydium rady narodo,.vej i komendę Milicji Oby'Watelskiej. 

Art. 94. § 1. Wniosek w kwestii ustanowienia, rozsze~ 
nenia lub zmiany w okresie trwania ([ladzoru ochronnego 
!poleceń, o których mowa wart. 63 § 2 i 3 Kodeksu karne
g'o, może złożyć kurator sądowy, zakład pracy, organizacja 
lub łnstytucja, którym powierzono belZpośrednl nadzór nad 
skazanym. 

§ 2. Na postanowienie w tej kwestii skazanemu przy
, Isługuje zażalenie. 

R o z d z i a ł XII. 

Ośrodek przystosowania społecznego. 

Art. 95.: § J. Umieszczenie w ośrodku przyst'osówania 
społecznego ma na celu dodatkowe oddziaływanie resocja
lizacyjne na skazanego w warunkach ograniczenia wolności, 

/ 

wypróbowanie stopnia przystosowania skazanego do zgod-
([lego z porządkiem prawnym życia w społeczeństwie w . dro
dze stopniowego zwiększania jego uprawnień, a także ochr,o
nę społeczeństwa przed dalszym naruszaniem prawa przez 
osoby umieszczone w ośrodku. 

§ 2. W ośrodku przystosowan.ia społecznego podstawo
wym środkiem oddzialywdnia resocjalizacyjnego jest praca 
<społecznie użyteczna. 

Art. 96. § 1. Dh osiągnięda celu określonego wart. 95 
§ 1 mogą być tworzone ośrodki przystosowania społecznego 
o różnym stopniu ograniczenia wolnośd stosownie do wie
ku skazanych, stopnia ich demoralizacji oraz potrzeby po
dejmowania szczególnych środków oddziaływania resocjaH
rzacyjnego. 

§ 2. , Ośrodki przystosowania .społecznego tworzy i zno
si oraz ustala regulaminy tych ośrodków Minister Sprawie-o 
dliwości w porozumieniu z Ministr,em Zdrowi~/ i Opieki Spo
łecznej, Ministrem Spraw Wewnętrznych oraz Prokuratorem 
GeneraLnym Polskiej Rzeczypospolitej Lud,owej. _ 

Art. 97. Dla osiągnięcia celu określonego wart. 95§ 1 
administracja ośrodka przystosowania społecznego pawi'nna 
'Współdziałać z właściwymi organizacjami społecznymi, wła
ściwymi organami prezydiów rad narodowych oraz z zakła
dami pracy zatrmLniającymi . skazanych, jak również rz ich 
rodzinamI. . 

t' . 
Art. 98. W OŚf1Odku przystosowama społeczneg,o skaza-

'!li mogą za zgodą kierownika ' ośrodka organ.izować samo
rząd, którego zadal3.iem Jest współdziałanie z administracją 
ośrodka w realizacji jego celów. . 

Art. 99. § 1. W ośrodku przystosowania społecznego 
'skazany ma obowiązek pracy oraz prz~,gtrzegania ustalone--
go porządku i dyscypliny. 

§ 2. Skazany otrzymuje za pracę produkcyjną wynagro
dzenie według stawek obowiązujących w jednostkach go- _ ' 
spodarki ugpołecznionej. . 

§ 3. Skazany ma obowiązek pokrywać zryczałto iwana 
koS'Zty swego pobytu w ośrodku; pozostałą częścią wynagro
dzenia może dys'ponować. 

§ 4. Rada Ministrów określi w drodze I'Q!zporządzenla;' 
z jakich praw związ,anych ze st,osum.kiem pracy korzystają 
'osoby umieszczone w ośrodku przystos'owania społeczlłegq. 

Art. 100. Kierownik ośrodka może zezwolić skazanemu 
na swobodne poruszanie się na określonym terenie wpobLi
źu 'ośrodka, w szczególności w celu udania się do' praCYI 
bez zgody kierownika skazanemu !!lie wolno wyjść poza te
ren ośrodka. 

Art. 101. Skazalny może korzystać 'l włas'nej odzieży, 

I ma prawo korespondowania 'OCaz przyjmowania odwiedzin, 
jeżeli nie narusza to ustalonego porządkuj dyscypliny. 

Art. 102. § 1. Względem skazanych, którzy uchylajcr 
się od pracy lub, nie przestrzegają ustaIonego porządku, sto
suje się k~ry dyscypliname. 

§ 2. W szc'zególności stosuje się kary 'Pieniężne w wy
sokości do 25% jednomiesięczmego zar,obku pozostałego po 
lZ~płaceniu kosztów pobytu w ośrodku, zakaz , 0pu~zczalOia 
'Oznaczonych pomieszcz,eń przez okres do 6 miesięcy oraz 
iprzeniesienie a,o ośr:odka o surowszych warunkach' oddziały
Iwania resocj?lizacyjnego~ 

§ 3. Rodzaj i zasa.dy stosowania kar dyscyplinarnych 
'określi bliżej regulami,n'. 

Art. 103. Nie wcześniej niż na m'iesiącp~zed odbyciem 
kary pozbawienia wolności przez przestępcę wielokrotnie 
powrotnego sąd penitencjarny może orzec ,nadzór ochronny 
rzamiast .orzeczonego w wyroku umieszczenia 'w ośrodku 
przystosowania społecznego, jeżeJj wyniki resocjalizacji, 
'Osiągnięte w zakładzie karnym dają podstawę do ' uzasad~ 
([lionego przypuszczenia, że nadzór o,chronny je5lt wystarc.za-
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jącym środkiem do powstrzymania 'skazanego od popełnie
nia przestępstwa, 

Art. 104. § 1. Jeżeli przestępcę wielokrotnie powrotne
go warunkowo zwolniono, nie wykonuje się zawartego w 
wyroku orzeczenia o umieszczeniu w .ośrodku przystosowa
nia społecznego, natomiast oddanie tego przestępcy pod do-
zór jest obowiązkowe. . 

§ 2. Jeżeli warunkowego zwolnienia nie odwołano; 
orzeczenie o umie,szczeniu w ośrodku przystosowania " spo
łecznegą traci moc. 

Art. 105. § 1. O umieszczeniu skazanego w ośrodku 

przystosowania społecznego w wypadku, o którym mowa w 
art. 64 Kodeksu ka[nego,' orzeka sąd penitencjarny, w któ
rego okręgu nadzór jest wykonywany. 

§ 2. Wniosek w tej kwestii złożyć może kurator sądo
wy, zakład pracy, instytucja albo organizacJa społeczna, 

którym powierzono bezpośredni nadzór nad' skazanym. -
Art. 106. § 1. W wypadkach określonych w art. 103-

105 - sąd penitencjarny orzeka w składzie jednego sędziego 

d dwóch ławników, a zażalenia rozpoznaje w składzie trzech 
sędziów. 

§ 2. Udział prokuratora w · posiedzeniu jest obowiąz

kowy. 
§ 3. Wniosek może złożyć naczelnik zakładu karnego. 
§ 4. Przed wydaniem postanowienia sąd powinien wy

słuchać skazanego oraz jeg-o obrońcę. 
§ 5. Na postanowienie w tej kwesti,i skaz·anemu przy

sługuje zażalenie. 

Art. 101. § 1. Skazanemu można udzielić zezwole,nia 
na czasowe opuszczenie ośrodka w celu sprawdzenia postę

pów resocjalizacji albo tytułem nagrody ·za wz.orowe zacho
wanie i stosunek do pracy, a takż~ w wypadku ' choroby 
skazanego lub innego wypadku losowego; okresu nie,obec
ności nie odlicza się od czasu pobytu w. ośwdku. 
. § 2. Zezwolenie na czasowe opuszczenie ośwdka, z wy
,jątkiem wypadku choroby skazanego lub innego wypadku 
losowego, nie może być udzielone ani wcześniej niż po pół
torarocznym pobycie skazanego w ośrodku, ani na okres ' 
dłuższy niż 6 miesięcy. 

§ 3. Zezwolenie, o którym mowa w § 1, można w każ

dej chwili odwołać. 
Ari. 108. § 1. O zezwoleniu na c'asowe opuszczenie 

'ośrodka . przystosowania spolęc~nego, odwołaniu ' takiego 
. zezwolenia, jak również o terminie zwolnienia z ośrodka 

orzeka sąd penitencjarny. ' 
. § 2. Wniosek w tej kwestii może złożyć kie'l'ownLk 

~ ośrodka PTZysl-os-owania s-polecznego. 

, R o z d z i a r XIII. 

Kara śmierci. 

. ~rt. 109. § 1. Karę śmierci wykonuje się !Iliezwłocznie 
po nadejściu zawiadomienia, że Rada Państwa nie skorzy
stała z prawa łask,i. Datę wykonania ustala sąd. Art. 20-22 
nie mają z~śtosowania. 

. § 2. Wykonanie kary śmierci na .chorych obIożnie i na 
chorych psychicznie sąd odracza do czasu ich wyzdrowie
lIl.ia; decyzję w przedmiocie odroczenia sąd podejmuje nie-
zwłoc.zn·ie. . ' 

-'Art. 110. -§ 1. Karę śmierci wykonuje się przez powie
szenie, a wobec żolńierza - przez rozstrzelanie; wykona.nie 
Bastępuje w miejscu zamkniętym, niepublicznie. 

§ 2; Wykonanie kary śmierci odbywa się w obecn-o-
, śd prokuratora, naczelnika zakładu ' karnego i lekarza. Na 

żyClz.enie skazanego powinien być obecny również duchow
ny, 'a poza tym może być obecny obrońca; którego o wy
znaczonym terminie wykonania kary śmierci należy zawi;-
domić. . 

.§ 3. Z przebiegu wykonania kary śmierci sporządza s i ę 

p.Iyi-okół. 

Art. 111. Jeżeli orzeczono karę śmierci, która nie podle
ga wyko'naniu z przyczyn określonych wart. 31 Kodeksu 
karnego, sąd zamienia tę kar~ na karę 25 lat pozb..awienia 
wolności. 

Art. 112. W , sprawach określonych w mmeJszym roz
dziale , doOtychczas-owy obrońca może występować, choćby nie 
!Został ustanowiony w postępowaniu wykonawczym. 

R o z d z i a ł XIV. 

Kara ograniczenia ·wolności. 

Art. 113. § 1. Wykonanie kary ograniczenia 'wolności . 
ma na celu kształtowanie społecznie pożądanej postawy ska
zaneg-o w drodze wykonywania przez niego wyznaczonej 
mu pracy w waru:oJkach ograniczonej wolności. 

§ 2. Skazany ma obowiąze" pracować sumiennie i wy
dajnie oraz przestrzegać ustalonego organizacją pracy po
rządku i dyscypliny. 

Art. 114. Karę. ograniczenia wolności wykonuje si~ w 
miejscu zamieszkania lub zatrudnienia skazanego albo w nie
wielkiej odległości od tego miejsca, chyba że ważne wzg lę

dy przemawiają za wykonaniem kary w innym miejscu. 
Art. 115. Nadzór nad wykonywaniem kary ogra niczenia 

wolności, a w tym również jej celów penitencjarnych, oraz 
orzekanie w sprawach dotyczących wykonania tej kilTy na
leżą do sądu powiatowego, w któreg-o okręgu . kara jest lub 
ma być wykonywa,na . 

Art. 116. §1. W razie orzeczenia wykonywania nie- ' 
odpłatnej dozorowanej pracy na cele - publiczne sąd prze
syła odpis orzeczenia organowi spraw wewnętrznych prezy
dium rady narodowej, na terenie której praca ma być wy
konywana, z poleceniem skierowania skazanego do wyko
Illywania fizycznej lub innej odpowiedniej pracy na cele pu
bHczne w liczbie godzin określonej w orzeczeniu. Sąd może 
ok,reś1ić rc>dlzaj pracy przy kierowaąiu orzeczenia do wy
k-onania. Zmiana określonego przez sąd rodzaju pracy może 
nastąpić tylko za zgodą sądu. 

§ 2. Organ spraw wewnętrznych prezydium rady naro
dowej wskazuje miejsce pracy, a także jej rodzaj, jeżeli nie 
Ilostał on określrony przez sąd . 

Art. 117. § 1. W raz-ie orzeczenia potrącania skazanemu 
procentowoO określonej części wynagrodzenia za pracę sąd 
przesyła odpis orzeczenia zakładowi pracy zatrud,niającemu 

skazanego, podając jednocześnie, na czyją rzecz mają być 
dokonywane potrącenia i dokąd powinny być wpłacane. 

§ 2, WypIacając wynagrodzenie skazanemu, zakład pra
cy zatrudniający skazanego potrąca określoną w orzeczeniu 
część wynagrodzenia i niezwłocznie przekazuje potrąconą 

sumę stosownie ' do otrzymanych , wskazań, za wiadamiając 
00 tym sąd. 

Art. 118. § 1. W razie orzeczenia skief'Owania skazane
go do uspołeoznionego zakładu pracy w celu Wykonywania 
tam pracy sąd przesyła odpis orzecze.nia organowi spraw 
wewnętrznych prezydium rady nar-odowej, na terenie któ
rej praca ma być " wykonywana, z poleceniem skierowania ' 
~kazanego do zatrudnienia w odpowiednim uspołecznionym 
zakładzie pracy. -

§ 2. Zakład pracy zatrudnia skazanego przez wymie,nio
IllY w orzeczeniu okres przy je-dnoczesnym potrącaniu w cią
gu tego okresu procentowo określonej w orzeczeniu części 
wynagrodzenią za pracę. Jednocześnie organ spraw we
wnętrznych prezydium rady narodowej zawiadamia .sąd, w 
jakim dniu i do jakiego zakładu pracy skazany został skie
rowany . 

.... ~ § 3. Art! '11 f § 2 st-osuje się odpowiednio. " 
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Art. 119. Podjęcie przez skazanego pracy powoduje ta
kie , skutki prawne, jak zawarcie umowy o pracę na czas 
określony, chyba że ustawa stanowi inaczej. ' 

Art. 120. § ' 1. Zakład " pracy, w którym wykonywana 
jest kara ograniczenia wolności, ma obowiązek zawiadamiać 
sąd w terminach przez sąd określonych, jak · równie'ż nie
zwlocznie po zakończeniu odbywania kary o rodzaju przy
dzielonej skazanemu pr a.:: y, jego stosunku do pracy , oraz 
o tym, czy ska~any przestrzegał ' porządku prawnego. 

§ 2. Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia 

określić obowiązki zakładów pracy w zakresie wykonywa
nia kary ograniczenIa wolności. 

Art. 121. Sąd ffióże w każdym czasie żądać od skaza
nego wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary ogra
niCzenia wolności. W tym celu można wzywać skil.Zanego do 
osobistego stawiennictwa. 

Art. 122. § 1. W razie uchylania się skazanego od od
bywania kary ograniczenia wolności organ spraw wewnętrz-

. nych prezydium rady narodowej lub zakład pracy, w którym 
kara jest lub ma być wykonywana, nieżwłocznie zawiada
miają o tym sąd, który wydaje odpowiednie postanowienie. 
Uchylaniem się jest również uporczywe naruszanie obowiąz
ków wymienionych w art~ 113 niniejszego kodeksu oraz w 
art. 35 Kodeksu karn ego. ' 

§ , 2. Przed wydaniem postanowienia sąd powiriie~ wy-
słuchać skazanego i jego obrońcę. ' : ," 

§ 3. Na postanowienie sądu skazanemu przysługuje za-
żalenie. ' 

Art. 123. § ' l. Sąd moż,e odroczyć wykonanie kary ogra
niczenia wolności na czas do 6 miesięcy; odroczenie można . 

w każdej chwili odwołać . Art. 01 § i i 2 stosuje ' się odpo~ 
wiednio. - . 

§ 2. W razie po~ołania skazanego do czynnej służby 
wojskowej są'd odracza wykonanie kary ograniczenia wol
ności d'o czasu ukończenia odbywania tej służby . 

Art. 124. § 1. O · zwolnien iu skazanego od odbywania 
reszty kary orzeka sąd; wniosek w tej kwestii złożyć może 
równ1.eż zakład pracy, w którym skazany odbywa karę. 

§ 2. Wniosku skaziłueg'o lub jego obrollcy złożó,nego 
przed upływem 3 miesięcy od wyaania postanowienia o ód
mowie zwolnienia od odbywania reszty 'kary nie rozpoznaje 
się a:t do upływu tego okresu. 

§ 3. Zwalniając skazanego od odbywania reszty kary, 
sąd zawiadąmia o tym 'lakład pracy, w którym skazany od-
bywał karę., , . 

R o z d z i a ł XV. 

Kary majątkowe, nawiązka lkoszły sądowe. 

1. P r z e p i s Y o g ó l n e. 

Art. 125; Jeżeli ' ustawa nie ' śtanowi inaczej, egzekucję 
, , 

orzeczonej w postępowaniu karnym sądowym kary 'grzyw-
ny, pieniężnej kary porządkowej i nawiązki orazobciążają- ' 
cych skazanego kosztów sądowych pr-owadzi ' się według 
przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, przy czym rze
czy ruchome skazanego znajdujące się we' władaniu' osoby 
trzeciej podlegają zajęciu bez zgody 'tej osoby. . 

Art • . 126. Egzekucję kary konfiskaty mienia i przepad
ku rzeczy prowadzi organ administracji finansowej prezydium 
rady narodowej, stosując przepisy o postępowaniu: egzeKu
'tyjnym w administracji, ze zmianami wynikająi.ymi z niniej
szego kodeksu. Minister Finansów może wyznaczyć do pro
wadzenia egzekucji inny podległy mu organ ~aclministracji, 
jeżeli przyczyni się to·do. jej 'usprawnienia . 

Art. 121. Tytułem wykonawczym jest ' odpis orzeczenia 
lub wyciąg z illiego ze wzmi,anką o wy k-onalności. 

,-------------~-.;.......-~..,;.;;.;~'ł_': '~ 

Art. 128. Art. 125-127 stosuje się odpowiednio do wy
konania postanowienia o za bezpieczeniu grożących oska-r
żonemu kar majątkowych, uWlględniając prżepisy p·oniższe. 

Art. 129. § 1. Jeżeli zabezpi~czenie następuje na mię
niu nie znajdującym się we władaniu oskarzoneg.o, organ 
egzekucy jny doręc la przy pierwszej czynności postanowie
nie '0 zabezpieczeniu osobie; w ktQrej władaniu mienie się 
znajduje. ' . 

§ 2. Jeżeli jako zabezpieczenie' kary konfiskaty mienia 
ustanowiono zarząd , nieruchomości lub pn·edsiębiorstwa 
oskarżonego, zarząd ten będzie wykonywany przy odpo
wiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu postępowania cy

'wilnego o zarządzie w toku egzekucji z nieruchomości" przy, 
czym organ egzekucyjny ustanawia zarządcę i sprawuje' 
illadzór nad jego czynnościami. 

Art. 130. Jeżeli w jednym postanowieniu orzeczono za
bezpieczenie kary grzywny oraz kary konfiskaty mien'ia, 
sąd lub prokurator, który wydał postanowienie, mO,że zl~cić' 
wykonanie teg'o postanowienia w całości organowt ' egzeku
cyjnemu określonemu wart., 126. W tym wypadku, gdy o~e
Clono konfiskatę mienia, organ ten prowadzi również 'egze
kucję orzeczonej jednocze~nie. grzywny łącznie . z obciąża
jącymi skazanego kosztami sądowymi oraz egzekvcję zasą
dzonego roszc zenia o naprawienie szkody ~yrządzonej- . pr~e-
stępstwem. , . . 

Art. 131. § 1. Jeżeli zabezpieczenie polega na . obciąże- ' 
niu nieruchomości h ipoteką przymusową lub zastawem wp i
sany'm do · rej estru okrętowego albo na ustanowieniu "zaka
zu zby wa nia i obciążania n i eruchomości, sąd lub prokurator, 
który wydał postanowienie o ~abezpiec:żeniu, może pr~esłać 
tytuł wy konawczy bezpośrednio organowi właściwemu do 
prowadzenia dla nieruchomości księgi wieczystej' lub zbioru 
dokumentów albo do prowadzenia rejestru okręt'owego 
z wezwaniem o dokONanie -stosownego -wpisu lub 'b' z'łoże
nie postanowienia do zbioru dokumentów. 

§ 2. Jeżeli przedmiotem zabez~eczenia jest kara~ koi!.
'fiskaty mienia lub .przepadku rzeczy, o wezwaniu zawiada
mia się właściwy organ egzekucyjny. 

Art. 132. Jeżeli zabezpieczenie kar majątkowy<;:h nastl\- ' 
piło na rzeczach, których przechowanIe j'est połączqne 'ze 
znacznymi kosztami lub · nadmiernymi trudnościami , albo 
spowodowałoby znaczne obniżenie wartOści rzeczy, sąd, a. w 
toku postępowania przygotowawczego prokurator,m·oże ia-
rządzić sprzedaż tych rzeczy. ' . ' 

Art. 133. § 1. Organ egzekucyjny wyko~ujący .posta
nowienie o z,abezpieczeniugrzywny lub konfiskaty mienia 
albo prowadzący , egzekucję tych kar ma obowiązek prze
prowadzać z urzędu stosowne .dochodzenie w celu ustalenia 
dochodów l stanu majątkowego oskarżonego lub ska-z;anego. 
W tym celu może żądać informacji od wszelkich osób, in
stytucji i organów. , Dochodzenia takie powinny być przepro
wadzane okresowo w odstępach nie dłuższych aniżeli 2 la
ta, 'a w razie wykonywanią postanowienia o zabezpieczeniu 
kary konfiskaty mienia ponadto niezwłop.nie po otrzymaniu 
zaw ia~omienl,a o nieprawomocnym , skilzaniu na tę k~lIę. , , · 

§ . 2. Obowiązek przeprowadzenia do.c~zeń, Q których 
mowa w . § 1, ustaje po upływie terminów o~reślonych )w _ 
~rt. 136, 

Art. 134. § 1. Przy dokonywaniu tymczasowego zaję
cia . stosowni~ do art. 253 i 254 Kodeksu ' postępowania kar
nego, ' przy zabezpieczaniu grożących ' kar majątkowych oraz 
przyegzekuc;ji tych kar i -kosztów sądowych domniemywa 
si~; że do os,karżonegolub skazanego należą tzeczy znaj
dujące -- się w samoistnym posiadaniu osoby będącej. W ' bli
skim z nim stosunku oraz przysługujące tej osobie prawa 
majątkowe. ' 

§ ' 2.Przy egzekucji kary konfiskaty mienia dO,mniemy
wa się ponadto, że rzeczy oraz prawa majątkowe, które 'są 
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we władaniu skazanego, po orzeczeniu tej kary należały § 4. Przepisy§ 1-3 mają zastosowanie równieżdó po-
do niego już w czasie 'popełnienia przestępstwa. wództwa Q~zwolnienie przedmiotu od egzekucji obciątają-

§ 3. Domniemania określone w § l ,i 2 stosuje się je- ' cych skazanego kosLtów sądowych, prowadzonej łącznie 
dynie w wypadku . przedstawienia oskarżonemu zarzutu po- z egzekucją grzywny. 
pełnienia w celu osiągnięcia korzyści majątkowej przestęp- Art. 140. , Jeżeli naruszenie prawa nastąpiło przeZ tym-
stwa, którym wyrządzona została szkoda w mieniu sp.ołecz- czasowe zajęcie, 3-miesięczny termil} przewidziany wart. 139 
'nym, lub skazania za takie przestępstwo. Zastosow~~le do- § 1 liczy się od dnia doręczenia 'postanowienia o zabezpie-
mniemań stwierdza się we wzmian.ce o wykonalnoso orze- czeniu osobie roszclącej prawo do zajętego przedmiotu. 

czenia. Art. 141. Przystępując do tymczasowego zajęcia, egze-
Art. 135. § 1. Domniemanie ustanowione wart. 134 kuc ji lub dokonania zabezpieczenia ' na mieniu nie znajdują-

'§ . 1 nie obejmuje rzeczy, ktąre były co .najmniej o~ ro~u cym się we władaniu oskarżonego lub skazanego, o treści 
przed popełnieniem przestępstwa w samoistnym posladamu art. 139 należy ,pouczyć OSobę, w której władaniu mienie się 
osoby będącej w bliskini stosunku z oskarżonym lub ska- znajduje. 

zanym, oraz przysługujących jej co najmniej od tego czasu Art. 142. § 1. Jeżeli egzekucja kary grzywny i kosz-
'Praw majątkowych. tów sądowych ma być przeprowadzona z nieruchomości, 

§ 2. Osoba, w stosunku do której działa domniemanie której ujawnionym właścicielem lub samoistnym posiadaczem 
ustanowione wart. 134 § 1 i 2, może wyłączyć z jego za- jest osoba, w stosunku do której działa domniemanie usta
kresu przedmioty majątkowe, których łączna wartość we- nowione w ąrt. 134- § l, albo ,z przysługującego tej osobie 
dług oszacowania organu egzekucyjnego nie przekracza prze- oprawa majątkowego, sąd nada przeciwko niej klauzulę wy
ciętnego 6-miesięcznego dochodu tej osoby; wniosek o wy- konalności z ograniczen'iem do majątku objętego damnie-
łączenie zgłasza się do tego organu. maniem. 

§ 3. W ra7ie nieuwzględnienia wniosku ... o którym mo- § 2. Nadanie klauzuli wykonalności następuje na wnio-
wa w § 2, osoba zainteresowana może w drodze powództwa sek organu egzekucyjnego według przepisów o postępowa
żądać wyłączenia przedmiotów z zakresu domniemania niu egzekucyjnym; zawartych w Kodeksiepostę'Powania cy
i ~wolnienia ich od egzekucji lub dokonanego zabezpie- wilnego. Przed nadaniem ldauzuli sąd wysłucha 6sobę, prze-

- <:zenia. ciwko której ją nadaje. Jeżeli osoba ta zgłosi zarzuty w ce-
Art. 136. ' Domniemań ustanowionych wart. 134 nie sto- lu obalenia domniemania, a nie upłynął termin' przewidzia-

suje się po upływie 5 lat od odbycia przez skazanego kary ny wart. 139 § 1, sąd zawiesi postępowanie, zobowiązując 
ipoibawienla wolności lub jej darowania, a w każdym ra- tę osobę do wytoczenia powództwa w tym terminie. Po uply-
zie po upływie 10 lat O'd daty popełnienia przestępstwa. wie terminu do wytoczenia powództwa lub pO' jego oddale-

Art. 137. r1. Domniemania ustanowiO'ne wart. 134 mo- niu sąd postanowi podjąć postępO'wanie z urzędu. 
gą być obalone w drodze powództwa przeciwko Skarbowi Art. 143. § 1. Uzyskanie klauzuli wykonalności nie jest 
Państwą· . wymagane do dO'konania zabezpieczenia na mieniu określo-

, § 2. Jeżeli w celu obalenia domniemania powód POWO'- .nym wart. 142 § 1. W tym celu o,rganegzekucyjny sŁwier
łuje się na nabycie odpłatne, powinien wskazać żródło n?- . _ dzi w drodze posta.nO'wienia, że w stosu~ku do oso~y, będą-
bycia i udowO'dnić pochodzenie PO'trzebnych do nabyCia cej ujawnionym właścicielem lub samoistnym ,pOSiadaczem 
środków. nieruchomości albo której przysługuje prawo majątkowe, 

§ 3. Pozew jest tymczasowo wolny od opłat sądowych, działa dO'mniemanie ustanowione wart. 134 § 1 oraz że nie-
a w razie oddalenia powództwa powód jeśt O'bowiązany do ruchO'mO'ść lub prawo majątkowe, na którym ma być doko-
uiśzczen.!a opłat na zasadach ogólnych. nane zabezpieczenie, jest objęte tym domniemaniem. 

§ 4. Sprzedaż ruchomości lub nieruchomości nie może ,§ 2. Jeżeli osoba zainteresowana zaprzecza, aby istnia-
nastąpić przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy o oba- Iy podstawy do wydania post.ąnowienia; Q którym mowa w 
łenie dO'mniemania. § l, może w drodze powództwa żądać zwolnienia przedmiotu 

Art. 138. Art. 137 § -3 i 4 stosuje się odpowiednio do od dokO'nanegO' zabezpieczenia. 
- powództwa przewidzianego wart. 135 § 3 oraz do powó~z- § 3. Przepis § 1 nie ma zastosO'wania , jeżeli mająt~k, 
• ' twa wniesionego przez ,osobę trzecią o zwolnie,nie przedmlO- na którym ma być dokonane zabezpieczenie, jest określony 

tu od egzekucji lub dO'konanego zabezpieczenia, je~eli oso~a w postanowieniu o zabezpieczeniu. , 
ta zaprzecza istnieniu bliskiego stO'sunku , pomiędzy ~lą Art. 144. § 1. Czynność prawna dokO'nana przez oskar-
a oskarżonym lub skazanym albo zaprzecza, aby przedmIOt żonego o popełnienie w celu osiągnięcia korzyści majątkO'-
był objęty domniemaniem ustanowionym wart. 134 § 1. wej przestęp~twa, którym wyrządzona została szkoda w mie-

Art. 139. § , 1. PowództwO', . o którym mowa wart. 137 niu społecznym, nie wyłącza mienia objętego tą czynnością 
niniejs:zego kodeJcsu or.az wart. 283 i 369 Kodeksu pos~ęp~- O'd konfiskaty lub przepadku albo od zabezpieczenia tych 
wania karnego, jak również każde p~wódz~wo o zwol~leme kaT, jeżeli: 

tprzediniot~ od e~z,~kucji. lub zab~z~leczema ~ar maJ~tko- 1) z czynności uzyskała korzyść osoba, w stosunku do któ-
wxch, mozna wmesc w ciągu 3 m~eslęcy od ~llla, _w .ktorym rej działa domniemanie ustanowione wart. 134 § 1, 
~sO'ba roszcząca prawo do prZedli1lOtu, do ktore~o skl~rowa- 2) czynność została dokonana w czasie popełnienia prze-
n~ eg~ekuc,ię lub na kt?rym dokonanO' za belpieczema, do- stępstwa lub }>.o jegO' popełnieniu. 
wledzlała SIę o naruszemu swego prawa. ... § 2. Czynność określona w § l jest ponadto z mocy pra-

art§ 3;' ~r~s~a42 .~ ~n~O~;k:~er!~:ti~~;:~l~ p~~~~~~~~ wa bezskuteczna w zakresie potrzebny.m d~ zabe~pie,cze~ia 
f. . k§ . wy d ;nl'straCj'l' (Dz U Nr 24 poz 151) kal\y grzywny lub do zupełąego pokryCIa tej kary l kosztow mu egze uCYjnym wam. .., . 
nie mają zastO'sowania; nie jest też dopuszczalne przewi- sądowych. , . . 
dziane wart. 35 § 2 ,tej ustawy przedłużenie terminu do ro'z~ . Art. 145. § 1. ':"! wypadku gdy me ma zastos~wallla 
poznania przez organ egzekucyjny żądania zwolnienia przed- art. 144 § l, czynnosc prawna do.koonall~ przez oskarzonego 

l t o popełnienie przestępstwa, za ktore mozna orzec karę kon~ 
m o u. k t k' t pst o § 3. Termin do wniesienia powództwa przewidziany w fiskaty mienia, lub przez sazanego z.a a le przes ę w 
§ 1 może być przywrócony, jeżeli niezachowanie terminu może być na żądani~ organu .egzek~cYJnego uzn~na ~a »ez-
jest uzasadnione szczególnymi okolicznościami, a opóźnienie ~k~t~czną w zakreSIe zabezpleczellla l egzekUCjl tej kary, 
nie przekracza 3 mi,esięcy. jezeh: 
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l) czynność została dokonana w czasie popełnienia prze
stępstwa lub po jego popełnieniu w zamiarze uchylenia 
majątku od konfiskaty, 

2) nabywca wiedział o tym zamiar.ze skazaneg'<)o 
§ 2. Jeżeli nabywca osiągnął korzyść majątkową bez

płatnie, czynność prawna dokonana przez oskarżonego lub 
skazanego mo~e być uznana za bezskuteczną, choćby na
bywca nie wiedział i nawet przy zachowaniu należytej sta
ranności nie mógł wiedzieć, że oskarżony lub skazany dzia
łał w zamiarze uchylenia majątku od konfiskaty. 

§ 3. Uznanie czynności za bezskuteczną następuje w 
drodze powództwa lab zarzutu przeciwko osobie, która uzy
skała z niej ko,rzyść majątkową. Art. 531 § 2 Kodeksu cy
wilnego stosuje się odpowiednio . • 

Art. 146. Jeżeli wskutek czynnQści prawnej dokonanej 
przez oskarżonego o popełnienie przestępstwa, o którym 
mowa, wart. 144 § l, lub przez 'skazanego za takie przestęp
stwo majątek jego nie wystarcza na zabezpieczenie kary 
grzywny łub na zupełne pokrycie tej kary i kosztów sądo
wych, a czynność nie jest bezskuteczna z mocy samego pra
wa, stosuje się przepisy o ochronie wierzyciela w razie nie
wyj}łacalności dłużnika. 

Art. 147. § 1. Nie można żądać uznania za bezskutecz
nączynności prawnej dok()naneJ bezpłatnie w wyko,naniu 
obowiązku ustawowego lub moralnego. 

§ 2. Do czynności takiej nie stosuje się też art. 144. 
Art. 148. Art. 144-146 nie stosuje się po upływie ter

minóp określonych wart. 136. 

2. Gr ży wn a. 

Art. 149. § l,: Skazanego na grzywnę sąd wzywa do jej 
'Uiszczenia w terminie 14 dni. . 

§ 2. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego ter
minu grzywnę ścIąga się w drodze eg.zekucji. 

§ 3. Jeżeli skazany nagrzywtię jest pozbawiony WQl
ności, sąd przesyłając tytuł wykonawczy organowi egz.eku
cyjnemu zawiadamia go, w jakim zakładzie karnym prteby-
wa skazany. ' 

Art. 150. § 1. Jeżeli skazanie na grzywnę jest połączone 
ze skazaniem na karę pozbawienia woln.ości, sąd w razie 
nieuiszFzcnia grzywny przez' 'skazanego może zlecić bezpo

.. ~~, . średnio administracji zakładu karnego ściągnięcie grzywny 
z należno.ści przypadającej temu skazanemu za pracę oraz 
z pieniędzy złożonych w depozycie zakładu. 

§ 2. Tryb postępowania określony w § 1 nie ma zas10-
sowania, jeżeli do, należności w nim wymienionych zostanie 
skierqwana egzekucj3.. 

Art. 151. Jeżeli suma ściągnięta w drodze egzekucji nie 
wystarcza lna pokrycie grzywny i lcoSlztów .sądowych lub 
kosztów · postępowania w sprawach o wykroczenia, grzyw
na ma pierwszeństwo w zaspokojeniu przed kosztami, z wy
jątkiem kosztów egzekucyjnych. W tym zakJesie art. ' 1025 
§ 2 Kodeksu p::>stępowania cywilnego ' orii'z art. 112 usl-awy 
z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w 
administracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151) nie stosuje się. 

Art. 152. § 1. Jeżeli w wyroku nie określono zastępczej 
kary pozbawienia wolności albo jeżeli grzywna została uisz
czona lub ściągnięta w drodze egzekucji tylko w części, sąd 

·określa wymiar zastępczej kary pozbawienia wolności. 
§ 2. Sąd orzeka w kwestii wykonania zastępczej kary 

.pozbawienia wolności, jeżeli: 
l} egzekucja okazała się bezskuteczna, 
2} ' zebrane materiały wskazują, że egzekucja byłaby bez

skuteczna, a skazany, który nie uiścił grzywny w termi
nie, jest pozbawiony wolności albo mieszkając za gra
nką czasowo tylko ' przebywa nalerenie Polskiej Rze
czypospolitej Ludowej. 

Art. 1~. · Jeżeli skazany uiścił co najmmeJ poł.owę . 
grzywny w terminie określonym wart. 149 § 1, a egzekucj'& 
pązostałej części grzywny okazała się bezskuteczna, sąd za~ 
rządzając wykonanie zastępczej kary pozbawrenia wolności 
może oznaczyć jej wymiar, stosując w granicach określo

nych wart. 37 § l Kodeksu karnego przeliczenie korzystniej
sze dla skazanego od przeliczenia przyjętego w wyroku. 

Art. 154. § 1. Przed wy'rlaniem postanowienia określa
jącego wymiar zastępczej kary pozbawienia wolności oraz 
postanowienia o wykonaniu zawieszonej zastępczej kary' 
pozbawienia wolności sąd powinien wysłuchać' skazanegO' 
oraz jego obrońcę. ' . 

§ 2. Skazanego pozbawionego wolności sprowadza się 
na posiedzenie tylko wtedy, gdy tD jest niezbędne. 

§ 3. Na postanowienie sądu przysługuje skazanemu. za-o 
żalenie. 

Art. 155. § 1. Sąd może odroczyć ściągnięcie grzywny 
albo rozIozyć ją na raty na czas nie przekraczający roku .. 
licząc od dnia wydania pierwszego postanowienia w tej 
kwestii, jeżeli natychmiast0'Ye ściągnięcie pociąg·nęłoby dla 
skazanego lub Jego rodziny skutki zbyt ciężkie. 

§ 2. W wypadkach zasługujących na szczególne uwzględ
nienie, a zwłaszcza jeżeli wysokóść grzywny jest z·naczna, . 
mOŻllarozłożyć grzywnę na raty na okres do 3 lat. 

§ 3. Sąd może postanowić w myśl § 1 lub 2 w ka.żdym 

czasie aż do całkowitego ściągnięcia grzywny albo odby
cia przez skazanego w całości zastępczej kary pozbawieJl.ia 
wolności. 

Art. 156. § 1. W razie odwołania na podstawie art. 26', 
odroczenia ściągnięcia grzywny lub rozłożenia jej na raty 
sąd . postanawia zależnie od okoliczności albo ' ściągnięcie 
gr:(:ywny w drodze egzekucji, albo wykonanie 'żastępczej ka
ry pozbawienia wolności. 

§2. Rozłożenie grzywny na raty można odwolać rów
nież w wypadku, gdy s.kazany uchybił terminowi płatno
ści cho,ćby jednej raty, chyba że wykaże, iż nastąpiło to 
z przyczyn od niego niezależnych. Przepis § 1 stosuje się 
<odpowiednio. 

Art. 157. Udzielając ' skazanemu warunko~ego _ zwolriie
nia z odbycia reszty zasadniczej kary pozbawienia wolno
ści, sąd penitencjarny, jeżeli istnieją podstawy do przypusz
czenia, że skazany uiści grzywnę dobrowolnie, może wstrzy
mać uprzednio zarządzone wykonanie kary zastępczej" sto
sując jednocześnie ar:t. 155j wówczas ' okres odroczenia ściąg
nięcia grzywny lub rozłożenia jej na raty biegnie od dnia: 
wydania postanowienia o warunkowym zwolnien'iu. 

3. P i e n l ę ż n a /k a r a p o r z ą d k o w -d. 

Art. 158. przy wykonywaniu orzeczeń nakład.ających 

pieniężne kary pO>I'IZą-dkowe, okreś[,o'ne w ' rozdziale 26 Ko
deksu postępowania karnego, stosuje się odpowiednio . art. 
149, 155 § 1, jednakże okres odroczenia lub rozłożenia na 
faty nie pOwinien przekraczać 6 miesięcy. 

4. K Q . n f i s k a t a mi e n i ~. 

Art. 159. PrzesyłaJąc tytuł wykonawczy w celu wyko
nania kary konfiskaty mienia, sąd jednocześnie przesyła 

właściwemu organowi egzekucyjnemu odpis uzasadnienia 
wyroku, jeżel1 zostało sporządzone, a nie zachodzi wypadt!k 
pJzewidz'iany wart. 91§ 5 Kodeksu po'stępowani!i karnego, 
i powiadamia ten organ o' wiadomych sądowi zabezpiecze-
niach dokonanych na mieniu skazaneuo. ' 

Art. 160. Organ egzekucyjny wykonując karę konfiska.' 
ty ustala składniki mienia objętego konfiskatą, przejmuje to 
mieni,e w swoje władanie i likwiduje ruchomości, wierzytel
ności i inne prawa majątkowe, a . nier1!chomości przekazuje 
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, w zarząd właściwym organom administracji państwowej. 

. przy przejmowaniu skonfiskowanego mienia nie jest wyma
, gane uprzednie wezwanie o jego wydanie. 

Art. 161. § 1. Konfiskacie nie podleg'a: 
l) mienie określone wart. 8 § 1 pkt 1-6 i pkt 8 ustawy 

% dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyj.; 
nym w administracji (Dz. U. Nr 24, poz. 151), przy czym 
przedmioty codziennego użytku, które mogą być sprze
qane jedynie zpacznie poniżej ich wartości, nie podle
gają konfiskacie ty.lko wtedy, gdy mają znaczną war
tość użytkową dla członków rodziny skazanego, pozo
atających % nim we wspólnym gospodarstwie domo
wym, 

2) nie .podjęte wynagrodżenie ze stosunku pracy lub inne 
należności wymienione wart. 9 § l ustawy powqłanej 
w pkt l Qraz nie poojęte należnoś.ci z tytułu dobrowol
nego , ubezpieczenia rentowego w granicach minimalnej 
wysokości miesię<:znego , wynagrodzenia za pracę oajni
'tej zarabiających ,pracowników, 

3} prawo niezbywalne, chyba że możność jego zbycia wy
łllczono umową. 

ł 2. Mienie określone wart. 8 ł 2 ustawy- powołanej 
'W § l pkt 1 podlega 'konfiskacie tylko wówczas, gdy kon
fiskata obejmuje również wszystkie nieruchomości wcho

, dz~ce w skład gospodarstwa rolnego prowadz,onego przez 
skazanego. 

§ 3. Konfiskata rzeczy głównej obejmuje również przy
należności tej rzeczy, chyba że orzeczenie o konfiskacie 5ta
nawi lnacze j. 

Art. 162. Orzeczona konfiskata ilie narusza praw rzeczo
wych ogr.aniczonych obciążających skonfiskowane mienie, 
E wyjątkiem hipotek 1 praw zastawu, które wygasają, a wie
rzyteln<>ści. zabezpiec.zone tymi prawami podlegają zaspoko
'eniu w myśl art. 164-166. 

Art. 163. § 1. Podstawę do ujawnienia w księdze wie
czystej Skarbu Państwa jako właściciela nieruchomości oraz 
do wykreślenia obciążających ją hipotek stanowi orzeczenie 
o konfiskacie tej nieruchomości lub ostateczna decyzja or
ganu egzekucyjnego ustalająca, że nieruchomość wchodzi 
'W skład mienia objętego konfiskatą. 

~ 2. W razie wniesienia przez osobę trzecią ' powództwa 
o zwolnienie riieruchomości od egzekucji kary konfiskaty 
mienia, § 1 stosuje się po oddaleniu tego powództwa. 

Art. 164. § 1. Skarb Państwa odpowiada za zobowiąza
nia skazanego na karę konfiskaty mienia, jeżeli wierzy tel

' n<>ść była wymagalna w dniu uprawomocnienia się wyroku 
, została zgłos?ona w ciągu 6 miesięcy, licząc od tej daty. 

§ 2. Za robowiązania skazanego na konfiskatę części 
mIenia Skarb Państwa o~powiada w zakresie, w jakim mie
nie wolne od konfiskaty nie wystarcza na zaspokojenie wie
rzytelności, chyba że wierzytelność była zabe.zpieczona na 
akonfisk<>wanej rzeczy hipoteką lub prawem zastawu. 

Art. 165. § 1. Odpowiedzialność Skarbu Państwa prze
widziana wart: 164 ,ogranicza się do sumy odpowiadającej 
wa.rt<>ści mienia przejętego~ w Wykonaniu kary konfiskaty. 
Jednakże za zobowiązania dotyczące wierzytelności zabez
pieczonych na skonfiskowanym mieniu hipoteką lub prawem 
Ifastawu Skarb Państwa odpowiada tylko do sumy odpowia

' dającej wartości obciążonej rzeczy, chyba że skazany odpo-
wiadał za nie również osobiście., 

§ 2. Wartość przejętych ruchomości okresla się w wy
sokości sumy uzyskanej z ich sprzedaży, a jeżeli nie zostały 
sprzedane w terminie przewidzianym do zgłoszenia wierzy
telności - w wysokości sumy odpowiad'ającej ich wartości 
szacunkowej. Wartość przejętych nieruchomości określa się 
w sumie odpowiadającej wysokości odszkodowania za nie-

" ruchomość ' wywraszczoną, z potrąceniem wartości praw rze
czowych ograniczonych, które pozostają w mocy. 

Art. 166. ,§ 1. Jeżeli Skarb Państwa jest obowiązany 
zaspokoić dwu lub więcej wierzycieli, organ egzekucyjny 
dokonuje podziału sumy ustalonej w myśl art. 165, stosując 
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowani.a cywilnego o po
dziale sumy u,zyskanej. z egl~kucji. Podział powinien być do
konany w ciągu miesiąca od dnia ,upływu t!!cminu określo
nego wart. 164 § L 

§ 2. Pizy podziale uwzględnia się znane organowi egze~ 
kucyj nemu wymagalne wierzytelności Skarbu Pańsl wa i in
nych , państwowych osób prawnych, choćby nie były zgło
szone. w terminie określonym wart. 164 § r. W granicach 
sumy odpowiadającej wartości rzeczy uwzględnia się też 
wierzytelności zabezpieczone prawami, które wygasły sto
sownie do art. 162, choćby nie były one jeszcze wymagalne. 

§ 3. Przy podziale nie uwzględnia się odsetek od wie
rzytelności za czas od uprawomocnienia się wyroku orzeka- ' 
jącego konfiskatę mienia do upływu terminu określoneg<> 

w § 1 oraz grzywien, pieniężnych kar porządkowych i kosz
tów sądowych Vi sprawie, w której orzeczono karę konfi
,katy mienia. 

Art. 167. § L O odmowie uznania zgłoszonej wierzy
telnoŚCi organ e9,zekucyjny ma obowiązek powiadomić wie
rzyciela ' \Y ciągu miesiąca, licząc od dnia zgłoszenia. Wie
rzyciel, którego wierzytelnoś,Ć nie została uznana, może wy
toczyć przeciwko Skarbowi Państwa powództwo o jej uzna
nie. Powództwo to sąd może na wniosek powoda zabezpie
czyć przez wstrzymanie wykonania odpowiedniej części pla
nu podziału. 

§ 2. Prawo do wytoczenia powództwa wygasa z upły- . 
wem 3 miesięcy, licząc od dnia doręcz'enia zawiadomienia 
o odmowie uznania. Art. 842 § 1 Kodeksu postępowania cy
wilnego' stosuje -się odpowiednio. 

Art. 168. § 1. W razie uchylenia orzeczenia o konfiska
cie, darowania ' tej kary lub w razie zwolnienia przedmiotu 
w wyniku wniesionego powództwa majątek przejęty w wy
konaniu kary korifiskaty zwraca · się osobie uprawnionej. 
W razie niemożności zwrotu Skarb Państwa odpowiada we
dług przepisów o odpowiedzialności samoistnego posiadacza 
w dobrej wierze. 

§ Q. Osoba, której zwraca się majątek lub wypłaca wy
nagrodzenie z tytułu odpowiedzialności przewidzianej w § 1, 
ma obowiązek uiścić Skarbowi Państwa sumy zapłacone 
wierzycielom w granicach wartości majątku podlegającego 

zwrotowi lub za który wypłaca się wynagrodzenie. Jeżeli 
przedmiotem zwrotu jest , nieruchomość, należność Skarbu 
Państwa zabezpiecza się przez wpis na tej l'lieruchomości 
hipoteki ' przymusowej. Podstawą wpisu jest \ postanowienie 
'Ii sprawie zabezpieczenia, wydane prżez organ egzekucyjny. 

§ 3. Jeżeli uprawnioną do zwrotu majątku lub otrzyma
nia wynagrodzenia jest osoba trzecia, obow,iązek uiszczenia 
Skarbowi Państwa sum zapłaconych ",ierzycielom ogranicza 
się do wierzytelności zabezpieczonych na majątku podlega-

, jącym zwrotowi lub za który wypłaca się wynagrodzenie. 

5. P r z e p a d e k r z e c z y. , 

Art. 169. Wykonanie kary przepadku rzeczy następuje 

przy oopo.wiedl}!!!I zastosowaniu przepisów o wykonaniu 
kary konfiskaty mienia z uwzględnieniem przepisów poniż

szych. 
Art. 170. Skarb Państwa odpowiada tylko za zobowią

zania, które były zabezpieczone na rzeczy 'objętej przepad
kiem. 

Art. 171. § 1. Jeżeli orzeczono przepadek rzeczy, która 
została dołączona do akt sprawy lub ' oddana na przechowa, 
nie w sądowej składnicy dowodów rzeczowych, sąd wyda je 
tę rzecz właściwemu organowi egzekucyjnemu. 

§ 2. Jeżeli orzeczono przepadek rzeczy zabezpieczone] 
poza sądem, sąd lleca właściwemu organowi egzekucy jne-

, ' 



'-;~ . .. 
DzielliIlik Ustaw Nr 13 , - 200 ~ Poz. 98 

mu odebranie rzeczy od instytucji lub osoby, której' rzecz 
oddano na przechowanie. 

. Art. 172. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu 
z właściwymi ministrami moze ustalić wykaz przedmiotów, 
które, w razie orzeczenia Ich przepadku, przekazuje się bez
pośrednio innym organom nii; organ egzekucyjny określo
ny wart. 126. 

Art. 173~ Jeżeli wartość rzeczy, której przepadek orze
czono,' jest nieznaczna, sąd pozostawia ją w aKtach spFawy 
albo zarządza jej znis2cze;nie. Z ~ynności zniszczenia spo
rządza się prot'okół. 

6. N a w Iq z k a. 

Art. 174. § 1. W razie orzecze'nia nawlqzk.l sąd z unędu 
bez pobierania jakichkolwiek opłat przesyła pokrzywdZ'O

nemu lub innemu uprawnionemu tytuł wykonawczy. 

§' 2. Prży podziale sumy uzyskanej z egzekucj.i należ
ność z tytułu nawiązki ulega zaspokojeniu w kolejnoŚCoi rów
nej z należnośdami innych wierzycieli nie korzystających 
ze szczególnego pierwszeństwa. 

'7. Kosz t y s ą d ów e. 

Art. 175. § 1. Do wykonywania orzeczeń w części do
tyczącej kosztów sądowych stosuje się odpowiednio art. 149. 

, § 2. Zasady i tryb umarzania, : rozkładania na raty I od
ia·czania spłaty należnych kosztów sądowych określi Mini
Iter Sprawiedliwości , w drodze ~ozporz'ądzenia~ 

Rozdział XVI. 

PozbawienIe prawi ł zakazy. 

1. P o z b a w i e n i e p r a w p u b H c z n y ,c h. 

Art. 176. W razie skazania na karę pozbawienia praw 
publicznych sąd zawiadamia: 
l) organ spraw wewnętrznych preJzydium rady narodowej 

właściwej dla miejsca ostatniego zamieszkania skaza
nego, 

2) Kancelarię Rady Państwa, jeżeli skazany ma order, od
znaczenie lub tytuł honorowy, 

3) organy i instytucjepań~twowe oraz organizacje ~?o
łeczne, w których skazany pełnił ostatnio funkcje zwią
zaneze szczególną odpowiedzi~inością, 

4) organ właściwy w sprawach I poW'szech'1ego 'obowią:7;ku 
obrony, w którego ewidencji s:\(azany figuruje. 

~2. PozbawienIe praw rodzicielskich 
J u b o p i e k u ń i c z y c h .. 

Art. 177. § l.W razie skazania na karę pozbawienia 
pra~ rodzicielskich lub opiekuńczych sąd przesyIa odpis 
wyroku sądowi opiekuńczęmu właściwemu dla miejsca za
mieszkania dziecka, nad którym skazany sprawuje władzę 
rorlzie1elską lub opiekę. . . 

§ 2! Sąd opiekuńc.zy postępuje w myM przepisów Ko
deksu rodzinnego i opiekuńczeg(!). 

j 

3. Z a k a zy. 

O,. Art. 118. § l! W razie skazania na karę zakazu zajmo
wania określopego stano-\'liska lub! wykonywania określone
go zawodu sąd przesyła odpis wyroku właściwemu organo-

wi prezydium rady narodowej oraz zakładowi pracy, insty" 
tucji lub organizacji, w której skazany zajmuje objęte zaka
(lem stanowisko lub wykonuje objęty zakazem zawód . 

§ 2. Jeżeli skazany zajmuje stanowj,s.ko kierownicze lu'D -
inne . odpowiedzialne stanowisko, sąd przesyła odpis wyro~ 
ku również właściwej jednostce nadrzędnej. 

Art. 179. W razie skazania na karę zakazu prowadzenia 
określonej działalności, a w szczególności wytwórczej, prze
twórczej, handlowej lub usługowej, sąd przesyła odpis wy .. 
roku organowi dl() spraw handlu. i przemysłu prezydium ' ra· 
dy narodowej właściwej dla miejsca zamieszkania skazane~ 

, go oraz dla miejsca prowadzenia działalności objętej zaka" 
rz:em. 

.Art. 180. Jeżeli skazany w związku z uprawianym przez 
s'lebie zawodem albo w źwiązku z prowadzeniem określoneJ , 
d7,iałalności należy do zrzeszenia zawodowego, stowarzysze
nia, związku lub cechu, sąd zawiadamia o wymierzeniu kary; 
wymienionej wart. 178 i 179 również tą org.anizację. 

Art 181. § 1. W razie skażania na karę zakazu prow~· 
dzenia po jazdów mechanicznych sąd przesyła odpis , wyroku /' 
organowi do spraw komunLkacji prezydium rady narodowej 
właściwej dla miejsca zamieszkania ska.zanego oraz orga
nowi, który wydał zezwolenie na prowadzenie tych po jaz
dów. 

§ 2. Jeżeli skazany prowadził pojazd mechaniczny wy· / 
konując pracę zawodową, o wymierzeniu kary sąd zawia
damia ponadto zakład pracy, w którym skazany jest ta- ~ 
trudniony. 

4. . P r z e p i s Y w S P 6 l n e, 

Art. 182. Jeżeli skazanym na karę wymienioną w niniej- l 
szym rozdziale jest żołnierz, sąd zawiadamia o wymierzeniu ' '.
kary również dowódcę jednostki wojskowej, w której ska- . 
'lany pełnił ostatnio służbę, oraz właściwe w sprawach

o 
ka

drowych organy wojskowe, 

Art. 183. Przesyłając odpis wyroku skazującego na ka
rę wymienioną w niniejsz.ym rozdziale lub zawiadomienie 
o wymierzeniu takiej kary, sąd podaje przewidywaną na ] 
podstawie treści wyroku datę początkową, od której' należy ~~ 
liczyć okres skazania na laką karę. j 

~ Art. 184. Zakłady pracy, instytucje lub o.rganizacje wy- .<4.' 

mienione wart. 178-182 podejmują stosowne decyzje i nie- . <11 

zwłocznie zawiadamiają o tym sąd, który w razie zauwa_ " 
żenianieprawidłowości nakazuje je usunąć; 

, ł 

Art. 185. O zwolnieniu skazanego od odbycia reszty ka- ,j 

ry dodatkowej. określonej w niniejszym rozdziale orzeka sąd. , .~ 
Art. 176-182 sto:suje się odpowiednio. 

'i 
R o z d z i a ł XVII. 

Podanie wyroku do publicznej wiadomoścl. 

Art. 186. § 1. Sąd określa sposób podania wyroku do 
publicznej wiadomości, jeżeli nie określono tego w wyro~u 
skazującym na tę karę, 

§ 2. Na postanowienie sądu zażalenie przysługuje ska
za1nemu, a także pokrzywdzonemu, choćby nie był stroni[ 
w procesie. 

Art. 187. § 1. W razie skazania na karę podania wy
roku do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w CZa'SIQ

piśmie sąd przesyła wypis wyroku redakcji określonego w 
wyroku czasopisma z poleceniem' wydrukowania wypisu w 
jednym z najbliższych numerów czasopisma. 

1 

. .~ 
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§ 2. Redakcja czasopisma ma obowiązek zawiadomić 
sąd o wykoRilniu polecenia, przesyłaJąc jednocześnie egzem
piarz. w którym zamieszczono ogłoszenie. 

Art. 133. § 1. W razie skazania na karę podania wyro
ku do publicznej wiadomośd w inny sposób sąd - zgodnie 
z treścią wyroku - wydaje, komu należy, polecenie,prze
syłając jednocześnie odpis orzeczenia lub jego wyciąg ze 
wzmianką o',prawomocn~ści. ' 

, § 2. Ten, kto otrzymał polecenie, ma obowiązek je wy
konać w czasie, miej.s'cu i w . spo'>Qb określony przez sąd oraz 
niezwłocznie zawiadomić . o tym sąd, który w razie ' zauwa
żenia nieprawidłowości nakazuje je usunąć. 

R o .z d z i a l XVIII. 

Kary stosoWane wyłącmiewobec iołnieny. 

Art. 189. ' W razie skazania na karę aresztu wojsk{)wego 
art. 43 § 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 190. ~arę ograniczenia wolności określoną w art. 
294 Kodeksu karnego wykonuje dowódca jednostki wojsko
wej. w której skazany pełni służbę, lub inny dowódca woj

I altowy. 
Art. 191. § 1. ' Jeżeli wyrok przewiduje dokonywanie 

,potrąceń w procentowo określonej wysokości z należnego 
, skazanemu wynagrodzenia, sąd prtesyła , wyrok ' dowódcy 
.fedlłostki wojskowej lub innemu dowódcy wojskowemu w 
'celu dokonywania potrąceń i wypłacańia t y <;h sum na rZ&2: 

/ '~arbu PaRstwa stosownie do wskazańsqdu. 

§ 2. ' Dowódca jednostki wojskowej zawiadamia sąd 

o dokonywanych z wynagrodzenia skazanego potrąceniaCh. , 

Art. 192. Zarządzenie wykonania odroczonej kary o.gra
ruczenia wolności określo.Dej w· art. 294 Kodeksu karnego 
m-oże nastąpić również na wniosek dowódcylu'b kolekty
wu żołnierskiego. 

Art.lł3. W razie skazania. na karę degradacji. lub na 
karę obniżenia stopnia wojskowego art, 182 stosuje się od
powiednio. 

.Art. 194. Nadzór penitencjarny w stosunku do osób 
'Skazanych przez sąd wojskowy sprawuJe również wyinaczo
ny sędzi.a wojskowy, któremu w tym zakres ie przysługują 
określone wart. 42 uprawnienia sędziego penitencjarneg'o 

!Oraz uprawnienia do wydawania zarządzeń dotyczących spo- " 
łGbu odbywania kary. 

R oz d ziaj XIX. ' 

-STooki :zabezpieczające. 

Art. 195.§ 1. Wykonując orzeczenie o zastosowaniu 
środka zabezp.ieczającego polegającego na umieszczeniu 

,sprawcy w szpitalli psychiatrycznym, w zakładzie leczenia 
,/Odwykowego lub innym odpowiednim zakładzie, sąd prze
.yla odpis orzeczenia wraz z poleceniem doprowadzenia 
właściwemu organowi służby zdrowia albo właśCiwej ko
mendzie Milicji Obywatelskiej, a odpis orzeczenia i polece
nie przyjęcia dyrektorowi właściwego zakladu leczni.cz.ego. 

§ 2 Jeże.lj spr.awcaprzebywa w zakładzie karnym albo 
,lIN areszcie .śledczym, polecenie doprowadz.enia sąd przesyła 
,naczelnikowi tego zakładu albo aresztu, załączając odpis 
.orzeczeni.a. 

Ad. 196. § L Spr'awcę, wobec którego żas·tosowano 
środek zabezpieczający, określony wart.. 195, p,oddaje się 

.apecjalisty<:znemu leczeniu .. w warunkach naleiycie zabez
- ', pie:czających p:rzed możliwoś.cią lego ucieczki. 

§ 2. Minister Zdrowia i Opieki. Społecznej w po-rozu
mieniu z Ministrem Sprawiedliwośc.i i Prokuratorem Gene-

ranym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej ustali wykaz szpi
tali psychiatrycznych i innych zakładów l.ecznIczych przezna
czonych do wykonywania środków zabezpieczających. 

§ 3. Do szpitali i zakładów wymienIonych w § 2 mają 
'prawo wstępu o każdej porz.e sędzia penitencjarny i proku
rator w celu s,prawdzenia JVarunków, w jakich prz.ebywają 
sprawcy, i środków przedsięwziętych w celu uniemożll wie
nia im ucieczki, a prokurator także w zakresie kontroli le
galności umieszczenia i przebywania w zakładzie zabezpie
czającym. 

Art. 197. § L Dyrektor zakładu leczniczego ma obo
wiązek zawiadamiać sąd o stanie zdrowia sprawcy umie.sz
czonego w zakładzie i o postępa:h w,leczeniu. 

§ 2. Dyrektor zakładu leczniczeg.o niezwłocznie zawia
damia sąd, jeżeli uzna, że w zw,iązku. ze zmianą stanu zdro
wia sprawcy jego dalsze pozostawanie w zakładzie nie jest 
konieczne. 

§ 3. Sąd nie rzadziej niż c·o 6 miesięcy, a w wypadku 
,określonym w § 2 niezwłacznie. rozst rzyga na podstawie 
,opinii lekarskiej ,o potrzebie dalszego stClsowallia środkaz:a
bezpieczając ego. 

ArŁ 198. § l. W wypadku, o którym mowa wart. 100 
§ 2 i 3 Kodeksu karnego, sąd zarządzając zwolnienie ska.za
in'ego z zakładu leczniczego kieruje wyrok do wykonania w 
ozęści dotyczącej, kary pozbawienia wolności Lub kary pgra
Illicz,e.nia wolri ośc i albo wydaje~ inne stosowne post.anowienie. 

§ 2. Jeżeli kara pozbawienia wolności ma być wyko
nana, sąd prliesyła wlaściw-ej komendz.ie Mi.licji Obywatel
skiej naka.z doprowadzenia skaz.aneg.odo;;; zakl.aau karneg'o 
bezpoś.rednio z zakładu leczniczego. 

Art. 19.9. Do wykonywania środków zabezpieczających, 
które polegają na pozbawieniu praw, zakązie lub przepad
ku rzec2:y, slosuje się odpowiednio art. 169-173 i 177-185. 

R o z d z i a ł XX. 

Orzeczenie o roszczeniu cywilnym. 

:Art. 200. § 1. Jeż-eli w wyTokuorzeczono o roszczeniu 
cywilnym, sąd na wniosek wierzyciela wydaje mu odpis 
lub wyciąg wyrok~, zaopatrzony klauzulą wykonalności. 

, § 2. W razie zasądzenia odszkodowania na rzecz jed
nostki uspol~znionej sąd z. urzędu przesyła tej jednostce 
odpIS lub wyciąg wyroku, zaopatrzony klauzurą wykonal-
'Ilości. 

( 

§3. P:rzepis§ stosuje się odpowiednio w razie za-
warcia ugody w sprawie toczącej się z oskarż'en ia prywat
tnego. 

Art. 201. Zawarte w niJO:iejszym kodeksie przepisy s.zcze
g6łne, dotyczące zabezpieczenia I egzekucji kary grzywny, 
!Stosuje się odpowiednio pIZy zabezpieczeniu i eg7ekucji 
Iroszczeń {) naprawienie wyrządzonej c~ynem pTZestępnym 

\Szkody w mieniu społec'znym z uwz'ględnieniem pnepisó~ 

poniższych. 

Art. 282. § l. Zabezpieczenie roszczeń przez organ ad
ministra(: ji finanso.wej stosownie do art. ł 30 nie uzasadnia 
właściwości tego .organu do prowadzenia egzekucji zasądzo
nych rGszczeil, z wyjątkiem wypadków określonych w zda
niu drugim tego artykułu. 

§ 2. Zajęcia rzeozy ruchomych oskarżonego znajdują

cych się we władaniu osoby trzeciej bez zgody tej osoby 
można ,d&konat': tylko przy egz.ekucji roszczeń 'O wynagro
dzenie 'szkody wyrząd~on.eJ przestępstwem popełoio.llym w 
celu osiągnj~cia korzyści majątkowej . lub przy zabe,zpie<:7.a
n.iu tych roszczeń. przy egzekucji lub zabezpieczaniu tylko 
tltch roszcze.ń 'stosuje się tei .art •. 139. 

/' 
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§ 3. Nadanie klauzuli- wykonalności w myśl art. 142 na
stępuje na wniosek wierzyciela. 

Art. 203. § 1. JeżeH zabezpieczenie roszczeń , następuje 
w trybie przewidzianym wart. 131, o wezwaniu o dokona
nie stosownego wpisu lub o złożenie postanowienia do zbio
ru dokumentów zawiadamia się wierzyciela. _ 

. § 2. Powództwo, o. którym mowa w art. 1~5§ 3, art. 137, 
138 i 143 § 2, wnosi się przeciwko wierzycielowi; 

Art. 204. W zakresie potrzebnym do zupełnego zabez
pieczenia ·'lub pokrycia roszczeń o naprawienie szkody wy
rządzonej w mieniu społecznym .przestępstwem popełnionym 
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej stosuje się art. 144 
§ 2, z ograniczeniem wynikającym z art. 147 i 148. 

Rozdział XXI. 

Wyjaśnienie wyrażeń ustawowych. 

Art. 205. § 1 .. Przez skazanego należy rozumieć również 
osobę umieszczoną w ośrodku przystosowania społecznego 

oraz oddaną pod nadzór ochronny niezależnie od tego, czy 
orzeczono o lym w wyroku, czy dopiero w postępowaniu 

wykonawczym . . 
§ 2. Jeżeli niniejszy kodeks u~ywa w znaczeniu ogól

nym określenia "skazany", odpowiednie przepisy mają za
stosowanie także do tymczasowo aręsztowanego oraz do 
osoby, wobec której orzeczonó środek zabezpieczający. 

§ 3. Jeżeli niniejszy kódeks używa w znaczeniu ogól
nym określenia Noskarżony", należy przez to rozumieć rów
nież podejrzanego. 

§4. "Sąd" bez bliższego określenia oznacza sąd po
wszechny lub wojskowy, który wydał wyrok w pierwszej 
instancji, z tym zastrzeżeniem, że art. 9, 11, 14 i 19-26, 
st~suje się odpowiednio do sągu penitencjarnego. 

§ 5. "p'rezydium rady narodowej" o'ZnaC"za prezydium 
. powiatowej, miejskiej lub dzielnicowej rady narodowej. 

R ., z d z i a ł XXII. 

Przepisy przejściowe I ko~cowe. 

Art. 206. § 1. Przepisy niniejszego kodeksu stosuje się 
również przy wykonaniu orzeczeń, które stały sięwykonal-
Ile przed dniem jego wejścia w życie. -

§ 2. Czynności procesowe w zakresie postępowania wy
konawczego i inne czynności wykonawcze, dokonane przed 
wejściem w życie . niniejszego kodeksu z zachowaniem prze
pisów dotychczasowych, są skuteczne! 

. Art. 207. W sprawach, w których orzeczenie stało się 
wykonalne przed dniem wejścia w życie niniejszego ko
deksu, nie wymaga się od obrońcy przedstawienia odrębne
go -pełnomocnictwa do występowania w postępowaniu wy
konawczym. · . 

Art. 208. § 1. Powoływane w zakładach karnych od
działy dla młodoCianych, dla re.::ydywistów oraz dla skaza
nych wymagających stosO'Wania szczególnychśrod.ków lecz
niczo-wychowawczych zostaną w te.rminie ustalonym prz.ez 
Ministra Sprawiedliwości zastąpione odrębnymi zakładami. 

§ 2. W aresztach śledczych mogą byćtwor;one oddzia-
ły zakładów karnych. . . 

:Art. 209. § 1. Do czasu utworzenia wystarczającej sie
ci aresztów śledczych wyposażonych w niezbędną liczbę po
mieszczeń do przesłuchiwania, jak również w razie trudno
śCiiwynikających z konieczności transportowania w celu do
konywania przesłuchań, /prokurato,r prowadzący' albo nadzo-

rujący śledztwo lub dochodzenie może zarządzić osadzenie 
tymczasowo aresztowanego na czas nie przekraczający 
3 miesięcy w areszcie Milicji ObywatelskIej, Wojsk Ochro
ny Pogranicza lub Wojs.kowej Służby Wewnętrznej. · 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio w wyjątkowych 
szczególnie uzasadnionych wypadkach także wobec osób 
odbywających karę pozbaWIenia wolności; w tym jednak " 
wypadku decyzję taką podejmuje sędzia penitencjarny, a osa- ; 
dzenie nie może przekraczać 6 miesięcy. Tryb i zasady 05a
d~ania, określi zarządzenie Ministra Spr,awiedIiwoścL 

§ 3. W aresztach wymienionych w § 1 l 2 stosuje ' si~ 
odpowiednio regulamin wykonywania tymczasowego aresz
towania. Mają również zasf.osowanie przepisy o nadzorze 
penitencjarnym, który sprawuje prokurator. 

§ 4~ Wykazy aresztów Milicji Obywatelskiej, w których 
mogą być osadzan'i tymczas·owo are!iztowani i ska.zail)i, ustala 
Minister Spraw Wewnętr2'.,'lych,a co do aresrztów WojSlk .} 
Ochrony PC'gra,nicza oraz Wojsk'owej Służby WeWlllętrznej-:
Minister Obwny Narodowej w porozumieniu rr> Ministrem j 

SprawiedliwośCIi i Prokuratorem Generalnym Po,lskiej Rze
czypospolitej Ludowej. , 

Art. 210. Jeżeli przed weJsclem w życ,ie UlmeJszego ko- .~'.' .. I· 
deksu .. zarządzono wykonanie zastępczej ka:rypozbawienia ' 

. wolności, kara ta podlega wykonaniu także wówczas, gdY' ''4 
..orzeczono . ją zamiast grzywny nie przekraczającej 1.000 zł.~ :ł 

Art. 211. Art. 201, 202 § 2 i 3, art. 203 i 204 niniejszego ł 

K?deksu .stosuje się ta~że przy za~ez~ieclzaniu w postępO'Wa- ~ ",ł 
UlU cywllnym roszczen o naprawleme szkody wyrządzonej 
w mieniu społecznym pr'Zestępstwem p()lpe~nionym w celu en 
osiągnięc'ia kor;zyści majątkowej oraz przy egzekucji odszko- ) 
dowaniazasądzonego w tym postępowaniu. ''-''1 

Art. 212. § 1. Minister Sprawiedliwości w porozumie-
niu z Prokuratorem Generalnym Polsk·iej Rzeczypospolitej 
Ludowej określi Vf drodze rozporządzenia regulaminy Wy
konywania kary ' pozbawienia wolności i tymczaiiowego 
aresztowania, a także wyda inne prżepisy niezbędne do wy_ .... J 

konania niniejszej ustawy. 
§ 2. Mini~ter Sprawiedliwości w porozumieniu z Mini- ., ~ 

strem Obrony Narodowej i Prokuratorem Gene.ralnym Pol
skiej RzeczYP'oSipolitej Ludowej ustali zasady- odbywania kar 
stoS'owanych wyłącznie wobec żołnierzy. 

§ 3. Minister SprawiedHw06ci w porozumieniu z Mini~
strem Oświaty i Szk1()lnictwa Wyższego usi ali za.saąy i tryb 
prowadzenia .. nauczania w;:akładach karnych: 

Art. 213. Minister Sprawiedliwości może powołać odpo- .. ~ 
. wie dni organ do s~łniania zada! w zakresie wykonywania .~ 
orzeczeń o umieszczeniu w ośrodku przysto,sowania społecz- ~1 
Illego albo pOIwierzyć spełnianie tych zadań Służbie Wię
ziennej.; 

Art. 214. Mi,nister Sprawiedliwośc:i określi w drodze- ~ 
.' 

lro'Zporządzenia warunki dopuszczalliośc:i użycia przez funk- J 
cjoonariuszy Służby Więzi~nnej broni i stosowania przez nich . 
względem skazanych odbywających karę l'ozbawienia wol- ' 
ności, osób tymczasowo aresztowanych oraz osób ' umieszczo- .~._ ~ 
Illych w ośrodl::u przystosowania społecznego siły fizycznej; . A 
a także szczególnych środków be.2'.pieczeńst:wa. 

Art. 215. Minil)trowie Sprawiedliwości i Finansów~ okre .. ~ 
ślą w drodze rozporządzenia opłaty w pOlstępO'Wanlu w przed
:miocie wykonania postanowienia o za'be2lpieczeniu kar ma
Ijątkowych i roszczeń o wynagrodzenie wyrządzonej czynem ' 
prze.stępnym szkody w mieniu społecznym oraz zasady uisz
czania kosztów tego postępowania. 

~ Art. 216. § 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego ko· , 
deksu tracą moc wszelki~ przepisy o wykonaniu orzeczeti 
dotyczące przedmiotów w nim unormowanych, chyba że ' 
'Przepisy pogiższe stanowią inaczej. 

'. j 
. :d.; 



r 

:.,.;.' o. 
Dzlellllik l,Tstaw Nr 132(}3 Poz. 98 - - --, _. -- -, ~---.,..,.---'-------_.-=-=-=------:-------------
" ,. § 2. W szczególności ,uchyLa się wraz ze wszystkimi 
pÓźniejszymi zmianami: 

i) art. 402-424 Kodeksu postępowania karnego , z ' dnia 
19 marca 1928 r. (Dz. U. z 1950 r. Nr 40, poz. 364), 

2) " art. ," 311-325 Kodeksu wbjskow'ego postępowania kar
nego ż dnia 23 kwietnia' 1945 r. (Dz. U. z 1956 r. Nr 22, 
poz. 103), " 

'3) \Istawę z dnia ' 26 lipca 1939 r. o organizacji \'i'ięziennic
twa (Dz. U.:-Nr 68, póz. 457); , 

. Art. 217~. W prawi~ o ustroju sądów powszechnych 
' (Dz. U. z 1964 r. Nr 6, poz. 40) wprowadza się nąstępującą 
~ianę: . , ' 

wart. 6 dodaje się nowy § 3 w brzmieniu: 
,,§ 3. Minister Sprawiedliwości może w drodze zarzą-

... ' 

dlenia , tworzyć w sądach wojewódzkich osobne 
wydziały penitencjarne, jak równie ż w drodze rOl

po-rząd z enia tworzyć lakie wydliały jako O,środki 

źamiejscowe sądów wojewódzkich." " 

Art. 218. Jeżeli do którego~olwiek z przedmiotów unor
mowanych w niniejszym kodeksie przewidziane jest wycia
nie przepisów wykonawczych, aż do chwiJi ich wydania ,za
ch~wują moc przepisy dotychczasowe; jeżeli nie są sprzecz
ne z przepisami niniejszego kodeksu. 

Art, 219. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 
1970 r. 

Przewodniczący Rady Państwa:M. Spychalski 
Sekretarz Rady Państwa: J. Horodecki 

( , 
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;., 
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DO ABONENTOW 

Administracja Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów zawiadamia, ze 
przyjmuje wpłaty za prenumeratę t~lko Dziennika Ustaw i Monitora 
Polskiego. 

W sprawie prenumeraty i opłat za inne dzienniki urzędowQ należy 
zwracać , się do 3dministracji łych ,dzienników w odpowiednich mini-
sterstwach i urzędach centralnych. I 
Równocześnie prosimy o dokładne plodawanie na dowodach wpłaty liczby 
zaprenumerowanych egzemplarzy Dziennika Ustaw lub M.onitóra Pol
skiego ora;t o prawidłowe obliczenie kwołyprzed Idokonaniem wpłaty 
za prenlJ.merałę. 

Reklamacje z powodu nledoręc1enla poszczególnych numerów wnosić należy do Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Mi- 
nlstrów (Wą'rsza-wa 34, ul. powsiilska 69(11 - ~krytka pocztowa nr 3) w terminie 10 do 15 dni po otrzymaniu następnego 'ko-

lejneqo numeru. , 

Opłata za prenvmeratę Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 100,- zł, półrocznie 60,- zł. 

Opłata za pren. umeratę załącznika do Dziennika Ustaw wynosi: rocznie 45,- zł; półrocznie 27,- zł. ' _________________ ~_~~~~~~~~~~~~~~~~~~=_~~~~~~~~~_=~~~~~~~~~~~ ______ ~---~_'w'J 

Prenumeratę na rok następny (roczną lub półroczną) przyjmuje się do dnia 30 listo
pada. Prenumeratę można zqłaszać wstecz za I półrocze bieżącego roku do dnia 
31 marca, za II półrocze bądź za cały bieżący rok - do dnia 30 września. Do abo
ne-ntów, którzy opłacą , prenumeratę po tych terminach, wysyłka pierwszych numerów 
dokonana zostanie z opóźnieniem, a ' ponadto zostaną policzone koszty przesyłki. Opła_ 
ta za prenumeratę powinna być dokonana przelewem lub trzyodcinkowym przekazem 
pocztowym na konto Administracji Wydawnictw Urzędu Rady Ministrów w Narodo
wym Banku Polskim, ' IV Oddział ' Miejski, Warszawa nr 1551·9H 1746. Rachunków za 
prenumeratę nie wystawia się. Na odcinku wpłaty naleźy podać dokładną nazwę in
stytucji (bez skrótów), nazwę I numer doręczającego urzędu pocztowego (jak Warsza
wa lO, Poznań 3 itp.), powiat, ulicę, nr domu, nr skrytki pocztowej oraz i!ość zama-

wianych eqzemplarzy Dziennika Ustaw. 

Pojedyncze egzemplarze Dziennika Ustaw nabywać można w punktach sprzedaży 
w Wars.zawle: Al. I Armil Wojska Polskiego 2/4: "Dom Książki" - Księgarnia Praw
no-Ekonomiczna - ul. Nowy Swiat 1, . kios.k "Domu KsIąŻKI" w gmachu sądów -
al. Gen.Swierczewskiegó 127, w kasach Sądów Wojewódzkich w : Białymstoku, Kato
wicach, Kielcach, Koszalinie, Łodzi, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie, Wrocławiu i Zielonej 
Górze oraz ' w kasach Sądó'w Powiatowych w ' Bydgoszczy, Bytomiu, Cieszynie, Czę
stochowie, Gdańsku, Gdyni, Gliwicac!)-, Kaliszu, Krakowie, Lublinie, Nowym Sączu, 
Ostro-wle Wlkp., Poznaniu, Przemyślu, Raciborzu, Radomiu, SzczecinIe, Tarnowie, To-

, - runiu i ZamośC'lu. ' 

Redakcja: Urząd Rady Ministrów - Biuro Prawne, Warszawa, ,al. Ujazdowskie 1/3. 
Administracja: Administracja ,Wydawnictw Ur7.ędll Rady Ministrów, Warszawa 34, 

'ul. Powsińska 69/71 (skrytka poc'ztowa nr 3). 

Tł oczono z. poler enia Prezesa Rady Ministrów 
w Zakładach Graficznych "Tamka". Zakłlldnr 1. Warszawa, ul. Tamka 3. 

Zam. 628. Cena 10100 zł 
\ 
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