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USTAWA 

z dnia 6 cze rwca 1997 r. 

Kodeks karny wykonawczy. 

CZĘŚĆ OGÓLNA 

Rozdział I 

Zakres obowiązywania 

Art . 1. § 1. Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu 

karnym, karnym skarbowym i w postępowaniu w spra
wach o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków 
przymusu skut kujących pozbawienie wolności odbywa 
się według przepisów nin iejszego kodeksu, chyba że 
ustawa stanowi inaczej. 

§ 2. W postępowaniu wykonawczym w kwestiach 
nie uregulowanych w niniejszym kodeksie stosuje się 
odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania ka rnego. 

Rozdział II 

Organy postępowania wykonawczego 

Art. 2. Organami wykonującymi orzeczen ia są: 

1) sąd pierwszej instancj i, 

2) sąd penitencjarny, 

3) prezes sądu lub upoważn iony sędzia, 

4) sędzia penitencjarny, 

5) dyrektor zakładu karnego, aresztu ś ledczego, a tak
że dyrektor okręgowy i Dyrektor Generalny Służby 
Więziennej albo osoba kierująca innym zakladem 
przewidzianym w przepisach prawa karnego wyko
nawczego oraz komisja penitencjarna, 

6) sądowy kurator zawodowy, 

7) sądowy lub administracyjny organ egzekucyjny, 

8) urząd skarbowy, 

9) odpowiedni terenowy organ administracj i rządo

wej lub samo rządu terytori alnego, 

10) inny organ uprawniony przez ustawę do wykony
wania orzeczeń . 

Art. 3. § 1. Sąd, któ ry wydal orzeczenie w pierwszej 
instancji, jest właściwy również w postępowaniu doty
czącym wykonania tego orzeczenia, chyba że ustawa 
stanowi inaczej. 

§ 2. W sprawach zast rzeżonych w niniejszym ko
deksie dla sądu penitencjarnego wlaściwy jest ten sąd 
penitencjarny, w którego okręgu przebywa skazany, 
chyba że ustawa stanowi inaczej. Sądem penitencjar
nym jest sąd wojewódzki. 

§ 3. W stosunku do osób skazanych przez sąd woj
skowy, w sprawach określonych w § 2, orzeka wojsko
wy sąd garnizonowy. 

§ 4. W sprawach o wykroczenia sąd rejonowy jest 
właściwy do wykonywania orzeczeń wydanych przez 
sąd oraz rozst rzygnięć wydanych przez kolegium do 
spraw wykroczeń. 

§ 5. W sprawach o wykroczenia o rzekanie dotyczą
ce wykonania rozstrzygnięć kolegiów do spraw wy
kroczeń należy do sądu rejonowego, w którego ok rę

gu rozstrzygn ięci e jest albo ma być wykonywane, 
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z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla sądu peniten
cjarnego. 

Rozdział III 

Skazany 

Art. 4. § 1. Kary, środki karne, zabezpieczające i za
pobiegawcze wykonuje s ię w sposób humanitarny, 
z poszanowaniem godności ludzkiej skazanego. Zaka
zuje s ię stosowania tortur lub nieludzkiego albo poni
żającego traktowania i karania skazanego. 

§ 2. Skazany zachowuje prawa i wolności obywa
telskie. Ich ograniczenie może wyn i kać jedynie z usta
wy i przepisów wydanych na jej podstawie oraz z pra
womocnego orzeczenia. 

Art. 5. § 1. Skazany jest podmiotem określonych 
w nin iejszym kodeksie praw i obowiązków. 

§ 2. Skazany ma obowiązek stosować się do wyda
nych przez właściwe organy poleceń zmierzających do 
wykonania orzeczenia. 

Art. 6. § 1. Skazany może składać wnioski o wszczę
cie postępowania przed sądem i brać w nim udział 

w charakterze strony oraz wnosić zaża lenia na posta 
nowienia wydane w postępowaniu wykonawczym, 
chyba że ustawa stanowi inaczej. 

§ 2. Skazany może składać w nioski, skargi i prośby 
do organów wykonujących orzeczenie. 

Art. 7. § 1. Skazany może zaska rżyć do sądu decy
zję organu wymienionego wart. 2 pkt 3-6 i 10 z powo
du jej niezgodności z prawem, jeże li ustawa nie stano
w i inaczej. 

§ 2. Skargi rozpoznaje sąd właściwy zgodnie 
z art. 3. W wypadku skazanego odbywającego karę po
zbawienia wolności sądem właściwym jest sąd peni
tencjarny. 

§ 3. Skarga na decyzję, o której mowa w § l , przy
sługuje skazanemu w terminie 7 dni od dnia zawiado
mienia go o decyzji . Skargę wnosi s ię do organu, któ
ry wydał zaskarżoną decyzję. Jeżeli organ, który wydał 
zaskarżoną decyzję, nie przychyl i się do skargi, przeka
zuje ją wraz z aktami sprawy bezzwłocznie do właści 

wego sądu. 

§ 4. Sąd powołany do rozpoznania skarg i może 
wstrzymać wykonanie zaskarżonej decyzji . Odmowa 
wstrzymania nie wymaga uzasadnienia. 

§ 5. Po rozpoznaniu skarg i sąd orzeka o utrzymaniu 
w mocy, uchyleniu albo zmianie zaskarżonej decyzji; 
na postanowienie sądu zażalen ie nie przysługuje . 

Art. 8. § 1. W postępowan iu wykonawczym skaza
ny może korzystać z pomocy obrońcy ustanowionego 
w tym postępowaniu lub pełnomocnika. 

§ 2. W postępowaniu przed sądem skazany musi 
m ieć obrońcę, jeżeli: 

1) jest głuchy, niemy lub niewidomy, 

2) zachodzi uzasadniona wątpliwość co do jego po
czytalności, 

3) nie ukończył 18 lat, 

4) nie włada język iem polskim. 

§ 3. Skazany pozbawiony wolności może porozu
miewać się ze swoim obrońcą lub pełnomocnikiem bę
dącym adwokatem podczas nieobecności innych osób 
oraz korespondencyjnie lub telefonicznie. 

Rozdział IV 

Postępowanie wykonawcze 

Oddział 1 

Wykonywa n ie o r zeczeń 

Art. 9. § ,. Postępowanie wykonawcze wszczyna 
s i ę bezzwłocznie, gdy orzeczenie stało s i ę wykonal
ne. 

§ 2. Orzeczenie staje się wykonalne z chwilą upra
womocnien ia, chyba że ustawa stanowi inaczej. 

Art. 10. § 1. Policja w zakresie postępowan ia wyko
nawczego wykonuje polecenia sądu. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio równ ież do 
Żandarmerii Wojskowej oraz dowódcy wojskowego, 
jeżeli skazany jest żołnierzem . 

§ 3. Przepis § 1 stosuje się Odpowiednio również do 
Urzędu Ochrony Państwa, Straży Granicznej oraz in
nych organów, jeżeli postępowan ie wykonawcze doty
czy spraw, które zgodnie z przepisami prawa należą do 
ich wła ściwości. 

§ 4. Organy i instytucje państwowe, organy samo
rządu te rytorialnego oraz stowarzyszenia i organ izacje 
społeczne w zakresie swojego działania udzielają po
mocy organom wykonującym orzeczenia. 

Art. 11 . § 1. Sąd kierując orzeczenie do wykonania 
przesyła jego odpis lub wyciąg ze wzmianką o wyko
nalności odpowiedniemu organowi powolanemu do 
wykonywan ia orzeczenia. 

§ 2. Sąd przesyła dyrektorowi zakład u karnego lub 
aresztu śledczego orzeczenie wraz z uzasadnieniem, je
żeli zostało sporządzone i nie zawiera wiadomości sta
nowiących tajemnicę państwową. Sąd przesyła rów
nież posiadane w spraw ie informacje dotyczące osoby 
skazanego, odpisy orzeczeń i opin ii lekarskich oraz 
psychologicznych, a na wniosek dyrektora za kładu lub 
aresztu - również akta sądowe. 

§ 3. Minister Sprawiedliwośc i , a w razie skazan ia 
żołnierza - Minister Sprawiedl iwości w porozumieniu 
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z Ministrem Obrony Narodowej, okresla, w drodze za
rządzenia, zakres informacj i przesyła nych dyrektorowi 
zakładu karnego lub aresztu sledczego, o których mo
wa w § 2. 

§ 4. W razie skazania tymczasowo aresztowanego 
lub osoby odbywającej karę pozbawienia wolnosci, 
sąd zawiadamia o tym odpowiednio dyrektora aresztu 
ś ledczego lub zakładu karnego. 

§ 5. Organ, o którym mowa w § 1, zawiadam ia sąd 
o przystąpien iu do wykonania orzeczen ia oraz o zakoń 

czeniu jego wykonywan ia. 

Art. 12. O prawomocnych skazaniach osób podle
gających obowiązkowi służby wojskowej lub służby 
w formacjach obrony cywilnej na karę pozbawienia 
wolności bez zawieszen ia jej wykonania, jak równi eż 
o zmianach dotyczących wykonywania kary pozbawie
nia wolności, sąd zawiadamia również organy właści
we w sprawach powszechnego obowiązku obrony, na 
zasadach i w t rybie okres lonych w odrębnych przepi
sach. 

Art. 13. § 1. Organ wykonujący orzeczen ie oraz każ
dy, kogo orzeczenie bezpośrednio dotyczy, może zwró
cić się do sądu, który je wydał, o rozstrzygn i ęcie wąt

pliwości co do wykonania orzeczenia lub za rzutów co 
do obliczen ia ka ry. 

§ 2. W sprawach o wykroczenia rozstrzyg nięcie 

wątpliwości należy do sądu okreslonego wart . 3 § 5. 

§ 3. Na postanowien ie w przedmiocie określonym 
w § l lub 2 przysługuje zażalenie organowi wykonują
cemu orzeczen ie oraz każdemu, kogo orzeczenie bez
pośrednio dotyczy. 

Art. 14. § l. W postępowaniu wykonawczym organ 
wykon ujący orzeczenie może zarządzić zebrani e infor
macj i dotyczących skazanego, w szczegól ności w dro
dze wywiadu srodowiskowego przeprowadzonego 
przez ku ratora sądowego. 

§ 2. Minister Sprawied l iwości w porozumien iu 
z właściwym i ministrami określa, w drodze rozporzą
dzenia, inne organy powołane do przeprowadzen ia 
wywiadu środowiskowego, jego zakres o ra z t ryb prze
prowadzan ia. 

Art. 15. § 1. Sąd umarza postępowanie wykonawcze 
w razie przedawn ienia wykonania kary, śmierci skazane
go lub innej przyczyny wyłączającej to postępowanie. 

§ 2. Jeżeli zachodzi długotrwała przeszkoda unie
możliwiająca postępowanie wykonawcze, a w szcze
gólności jeżeli nie można ująć skazanego albo nie moż

na wykonać w obec niego orzeczenia z powodu choro
by psych icznej lub innej przewlekłej, ciężkiej choroby, 
postępowanie zawiesza się w całości lub w części na 
czas trwania przeszkody. 

§ 3. Zawieszenie postępowan ia wykonawczego nie 
wstrzymuje biegu przedawnienia, chyba że skazany 

uchyla się od wykonan ia kary. Okres wstrzymania bie
gu przedawnienia nie może przekroczyć lO lat. 

Art. 16. Wydane w postępowaniu wykonawczym 
postanowienia i zarządzen ia doręcza s ię skazanemu 
i prokuratorowi, jeżeli przysługuje im środek zaskarże
nia, a nie byli obecn i przy ich ogłoszeniu. 

Art. 17. § 1. Sąd, k ierując do wykonania orzeczenie 
o pozbawien iu wolności, zawiadam ia: 

1) sąd opiekuńczy, jeżel i zachodzi potrzeba opieki nad 
dziećmi skazanego, 

2) właściwy organ, jeże l i zachodzi potrzeba opieki nad 
osobą ni edołężną lub chorą, którą opiekował się 

skazany, albo potrzeba przedsięwzięcia niezbęd
nych czynności do ochrony mienia lub mieszkania 
skazanego. 

§ 2. O poczynionych wystąpien iach i wydanych za
rządzeniach zawiadamia się skazanego. 

Oddział 2 

Postępowan i e przed sądem 

Art. 18. § l . W postępowaniu wykonawczym sąd 
orzeka postanowieniem. 

§ 2. W kwest iach nie wymagających postanowien ia 
prezes sądu lub upoważn i ony sędzia wydaje za rządze

nia. 

§ 3. W kwestiach nie wymagających postanowien ia 
sądu penitencjarnego za rządzen ia wydaje sędzia peni
tencjarny. 

Art. 19. § l . Sąd orzeka na wniosek prokuratora, 
skazanego albo jego obrońcy lub pełnomocn ika oraz 
z urzędu, a jeże l i ustawa tak stanowi - na wn iosek in
nych osób. 

§ 2. Wniosek lub ska rgę można zgłosić na piśmie 
lub ustn ie. W wypadku ustnego zgłoszenia spisuje się 
protokół. 

Art. 20. § , . W postępowan i u wykonawczym sąd 
orzeka jednoosobowo. 

§ 2. Zażalen ie wnosi się do sądu, który wydał za
skarżone postanowien ie. J eżeli sąd nie przychyli się do 
zażalenia, przekazuje je bezzwłocznie wraz z aktami 
sprawy do sądu wyższej instancji. 

§ 3. Sąd wyższej instancj i rozpoznaje zażalen ie jed
noosobowo. 

Art. 21. W postępowaniu przed sądem prokurator 
jest stroną; w szczegól ności może składać w nioski 
i wnosić zażalen ia na postanowienia wydane w postę

powaniu wykonawczym. 

Art . 22. § 1. O te rminie i ce lu posiedzenia sądu za
wiadamia się prokuratora, skazanego oraz jego 
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ob rońcę lub pełnomocnika, a w razie potrzeby także 
inne osoby, o których mowa wart. 19 § 1. Biorą oni 
udz iał w posiedzen iu, jednakże ich niestawiennictwo 
nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, z wyjątkiem 

obrońcy w wypadkach określonyc h wart. 8 § 2, chy
ba że sąd orzeka na korzyść lub zgodnie z w nioskiem 
skazanego. 

§ 2. Sąd może dopuścić do ud ziału w posiedzen iu 
równ ież inne osoby niż wymienione w § 1, jeżeli ich 
udział może mieć znaczenie dla rozstrzygnięc ia. 

Art. 23. § 1. Sąd może zarządzić sprowadzenie ska
zanego na posiedzen ie sądu. 

§ 2. Sąd może zlecić przesłuchanie skazanego są

dowi wezwanemu, w którego okręgu skazany przeby
wa. 

§ 3. Jeżeli postępowan ie przed sądem penitencjar
nym dotyczy skazanego odbywającego karę pozbaw ie
nia wolności, posiedzen ie może odbyć się w zakład zie 

karnym. 

Art. 24. § 1. Jeżeli ujawnią się nowe lub poprzednio 
nie znane okoliczności istotne dla rozstrzygn ięcia , sąd 
może w każdym czasie zmien ić lub uchylić poprzednie 
postanow ien ie. 

§ 2. Niedopuszczalna jest zmiana lub uchylen ie po
stanowienia, przewidzianego w § 1, na niekorzyść ska
zanego po upływie 3 miesięcy od dnia uprawomocn ie
nia s i ę postanowienia. 

Oddział 3 

Postępowa n ie egzek ucyjne 

Art. 25. § 1. Egzekucję orzeczonej grzywny, obo
wi ązku uiszczenia kwoty pie niężnej stanowiącej rów
nowartość przedmiotów, które powinny ulec przepad
kowi, nawiązki na rzecz Skarbu Państwa, należności są

dowych oraz zasądzonych roszczeń cywilnych i zobo
wiązań określonych wart. 45 i art. 52 Kodeksu karnego 
prowadz i się według przepisów Kodeksu postępowa

nia cywilnego, jeże l i ni niejsza ustawa nie stanowi ina
czej . 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do wykonania 
postanowień o zabezpieczen iu kar majątkowych oraz 
roszczeń cywilnych będących przedm iotem postępo

wania karnego. 

Art. 26. Do tytułów egzekucyjnych maj ą zastosowa
nie przepisy art. 776-795 Kodeksu postępowania cy
wi lnego. 

Art. 27. Egzekucję środka karnego przepadku 
przedmiotów prowadzi urząd skarbowy według przepi
sów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, 
jeżeli niniejsza ustawa nie stanowi inaczej. 

Art. 28. § 1. Orzeczone w stosunku do jednego 
z małżon ków, pozostających we wspól nośc i majątko-

wej, kary grzywny, nawiązki i należności sądowe pod
l eg ają zaspokojeniu z odrębnego majątku skazanego 
oraz z wynagrodzen ia za pracę lub za inne usługi 
świ adczone przez niego osobiście, jak również z praw 
twórcy wynalazku, wzoru użytkowego oraz projektu ra
cjonali zatorskiego. Jeżeli zaspokojenie z tych żródeł 

okaże się niemożl iwe, egzekucja może być prowadzo
na z majątku wspólnego. Niemożność zaspokojenia 
z majątku odrębnego skazanego stwierdza się w proto
kole. 

§ 2. Egzekucja z majątku wspólnego jest niedopusz
czalna w razie skazania za przestępstwo, którym po
krzywdzony jest małżonek skazanego albo osoby, 
w stosunku do których małżonek ten obciążony jest 
obowiązkiem ali mentacyjnym. 

§ 3. W razie skierowania egzekucj i do majątku 

wspólnego, małżonek skazanego może żądać ograni
czenia lub wyłącze n ia w całości zaspokojenia należ n o
ści, wymienionych w § 1, z majątku wspólnego lub nie
których jego skład n ików, jeżeli skazany nie przyczyni ł 

się lub przyczynił się w stopniu nieznacznym do po
wstania tego majątku a ł bo do nabycia okreś lonych je
go składników lub jeżeli zaspokojenie z majątku wspó l
nego tych należności jest sprzeczne z zasadami współ

życia społecznego. 

Art. 29. Z chwi lą prawomocnego o rzeczenia środ ka 
karnego przepadku przedmiotów wobec jednego 
z małżonków pozostających we wspólności majątko

wej, przedmioty majątkowe, których przepadek doty
czy, tracą z mocy prawa charakter skład ników maj ątku 

wspólnego. Od tej chwili stosuje się do nich odpowied
nio przepisy o współwłasności w częściach ułamko

wych, przy czym udział Skarbu Państwa stanowi część 
orzeczona przepadkiem przedmiotów. Małżonek skaza
nego może wystąpić odpowiedn io z żądan iem określo

nym w art. 28 § 3. 

Art. 30. W sprawach wytoczonych przeciwko Skar
bowi Państwa reprezentuje go prezes sądu w ojewódz
kiego lub urząd skarbowy w sprawach, w których wy
konał wyrok w zakresie orzeczonego nim przepadku 
przedmiotów. 

Art. 31. W razie dokonania przez d łu żn ika Skarbu 
Państwa czynności prawnej z pok rzywdzeniem wierzy
ciela, z powództwem występuje prezes sądu woje
wód zkiego lub urząd skarbowy w sprawach, w których 
wykonuje orzeczenie. 

Rozdział V 

Nadzór penitencjarny 

Art. 32. Nadzór nad legalnością i prawidłowością 
przebiegu wykonywania kary pozbawienia wolności , 

kary aresztu, tymczasowego aresztowania, zatrzy
mania o raz środka zabezpieczającego związanego 
z umieszczeniem w zakładzie zamkniętym , a także 
ka r porządkowych i ś rodków przymusu skut kujących 



Dzienn ik Ustaw Nr 90 - 2801 Poz. 557 

pozbawienie wolności sprawuje sędzia penitencjar
ny. 

Art. 33. § 1. Sędzia penitencjarny w izytuje zakłady 
karne, areszty ś łedcze oraz inne miejsca, w któ rych 
przebywają osoby pozbawione woł ności. Ma on prawo 
wstępu w każdym czasie, bez ograniczen, do tych za
kładów, aresztów i miejsc oraz poruszania się po ich te
renie, przegłądania dokumentów i żądania wyjaśn ień 
od administracji tych jednostek. 

§ 2. Sędzia penitencjarny ma prawo przeprowadza
nia podczas nieobecności innych osób rozmów z oso
bami pozbawionymi wolności oraz badania ich wnio
sków, skarg i próśb. 

Art. 34. § 1. Sędzia penitencjarny uchyła sprzeczną 
z prawem decyzję organu wymienionego wart. 2 pkt 5 
i 6. Na decyzję sędziego przysługuje skarga do sądu pe
nitencjarnego. 

§ 2. Sędzia pen itencjarny zawiesza sprzeczną z pra
wem decyzję organu wymien ionego wart. 2 pkt 7-10 
i przekazuje sprawę właściwemu sądowi penitencjar
nemu do rozpoznania. 

§ 3. W wypadkach określonych w § 1 i 2 przepis 
art. 7 § 5 stosuje się odpowiednio. 

Art. 35. § 1. Jeżeli zdaniem sędziego penitencjarne
go zachodzi potrzeba wydania decyzji nie należącej do 
jego właściwości, a w szczegól ności decyzji o charak
terze administracyjnym, przekazuje on swoje spostrze
żenia wraz z odpowiednimi wnioskami właściwemu 
organowi. 

§ 2. Organ wymieniony w § l zawiadamia sędziego 
penitencjarnego, w terminie 14 dni albo w innym wy
znaczonym przez sędziego term inie, o zajętym stano
wisku . Jeżeli sędzia penitencjarny uzna to stanowisko 
za niezadowalające, przedstawia sprawę organowi 
nadrzędnemu nad organem wymienionym w § 1; or
gan nadrzędny zawiadamia sędziego o sposobie zała
twienia sprawy. 

§ 3. W wypadku powtarzania się rażących uchy
bień w funkcjonowaniu zakładu karnego, aresztu 
śledczego lub innego miejsca, w którym przebywają 
osoby pozbawione wo l ności, albo gdy istniejące 

w nim warunki nie zapewniają poszanowania praw 
osób tam przebywających, sędzia penitencjarny wy
stępuj e do właściwego organu nad rzędnego z wnio
skiem o usunięcie w określonym terminie ist ni eją

cych uchybień. Jeżeli w wymienionym terminie 
uchybien ia te nie zostały usunięte, sędzia peniten 
cjarny występuje z wnioskiem do właściwego mini 
st ra o zawieszenie działalności bądż likwidację w ca
łości lub w częśc i ok reślonego zakładu, areszt u lub 
miejsca. 

Art. 36. Minister Sprawied liwości określa, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowy zakres i tryb sprawowa
nia nadzoru pen itencjarnego. 

Rozdział VI 

Zatarcie skazania 

Art. 37. § 1. W przedmiocie zatarcia skazania orze
ka sąd, chyba że zatarcie nastąpiło z mocy prawa. 

§ 2. Jeżeli w pierwszej instancj i wyroki wydało kil
ka sądów, właściwy jest sąd, który jako ostatni wydał 
wyrok skazujący. Jeżel i o rzekały sądy różnego rzędu, 

właściwy jest sąd wyższego rzędu. 

§ 3. Wniosek skazanego o zatarcie skazania, złożo
ny przed upływem roku od wydania postanowienia od
mawiającego zatarcia, można pozostawić bez rozpo
znania. 

Rozdział VII 

Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orze
czeń oraz pomoc w społecznej readaptacji skazanych 

Art. 38. § 1. W wykonywaniu kar, środków karnych , 
zabezpieczających i zapobiegawczych, w szczególności 
związanych z pozbawieniem wolności, mogą współ
dz i ałać stowarzyszenia, fundacje, organ izacje oraz in
stytucje, których celem dz iałania jest realizacja zadań 
określonych w niniejszym rozdzia le, jak również ko
ścioły i inne związki wyznaniowe oraz osoby godne za
ufania. 

§ 2. Podmioty, o których mowa w § 1, mogą w po
rozumieniu z dyrektorem zakładu karnego lub aresz
tu ś l edczego uczestniczyć w prowadzeniu działalno
ści resocjalizacyjnej, społecznej, kulturalnej, oświ a

towej, sportowej i religi jnej w tych zakładach l ub 
aresztach. 

Art. 39. § 1. Przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, 
organizacji i instytucji, o których mowa wart. 38 § 1, 
kościołów i innych związków wyznan iowych oraz oso
by godne zaufania mogą uczestniczyć w radach oraz 
innych organach koleg ialnych - powoływanych przez 
Prezesa Rady Min istrów, Ministra Sprawiedliwości lub 
podległe mu organy albo wojewodów - których zada
niem jest świadczenie pomocy skazanym i ich rodzi 
nom albo koordynowanie współdziałan ia społeczeń

stwa z zakładami karnymi i aresztami śledczym i. Przed
sławiciele ci oraz osoby godne zaufania mogą też 
uczestniczyć w społecznej kontroli nad wykonywaniem 
kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobie
gawczych. 

§ 2. Prezes Ra dy Ministrów określa , w drodze roz
porządzenia, szczegółowy zakres i tryb uczestnictwa 
podmiotów, wymien ionych wart. 38 § 1, w wykonywa
niu kar, środków karnych, zabezpieczających i zapobie
gawczych, a także społecznej kontroli, o której mowa 
w § l . 

Art. 40. § 1. W celu koordynowania współdz i ałan ia 

organów państwowych i przedstawicieli społeczeń
stwa w zapobieganiu przestępczości i wykonywaniu 



Dziennik Ustaw Nr 90 - 2802- Poz. 557 

orzeczeń oraz w celu świadczenia pomocy w readapta
cji społecznej, a także wykonywania kontroli społecz

nej i dokonywania oceny polityki penitencjarnej, Pre
zes Rady Ministrów powołuje Radę Główną do Spraw 
Społecznej Readaptacj i i Pomocy Skazanym, zwaną 
dalej "Radą Główną". 

§ 2. W skład Rady Głównej wchodzą przedstawicie
le wymiaru sprawiedliwości, Ministrów: Sprawiedl i
wości, Pracy i Polityki Socjalnej, Zdrowia i Opieki Spo
łecznej , Edukacji Narodowej, Spraw Wewnętrznych 

i Administracji oraz Obrony Narodowej, a także Policji 
i Służby Więziennej. W skład Rady Głównej mogą też 

wchodzić przedstawiciele stowarzyszeń, fundacji, or
ganizacj i i instytucji, o których mowa wart. 38 § 1, ko
ściołów i innych związków wyznaniowych, a także 
związków zawodowych i samorządu zawodowego, 
przedstawiciele nauki oraz osoby godne zaufan ia, mo
gące przyczynić się do realizacji celów wymien ionych 
w § 1. 

§ 3. Stosownie do potrzeb, wojewoda może powo
łać terenowe rady do spraw społecznej readaptacj i 
i pomocy skazanym, zwane dalej "radami terenowy
mi". Do składu rady terenowej zaprasza się równ ież 

przedstawicieli organów odpowiedniego szczebla, 
o których mowa w § 2, a także organów samorządu te
rytorialnego. Do uczestniczenia w pracach rady tereno
wej można zaprosić również przedstawicieli innych 
podmiotów, o których mowa w § 2. Rady terenowe wy
konują zadania okreś l one w § 1. 

§ 4. Prezes Rady Ministrów okreś la, w drodze roz
porządzenia, szczegółowe zasady i t ryb powoływania 
oraz działania Rady Głównej i rad terenowych. 

Art. 41 . § 1. W celu ułatwien i a społecznej readapta
cj i, a w szczególności przeciwdziałan i a powrotowi do 
przestępstwa, powinno udzielać się skazanym oraz ich 
rodzinom niezbędnej pomocy, zwłaszcza materialnej, 
medycznej, w zna lezieniu pracy i zakwaterowaniu, 
a także porad prawnych. 

§ 2. Pomocy, o której mowa w § 1, udzielają właści

we organy administracji rządowej i samorządu teryto
rialnego oraz kuratorzy sądowi; pomocy tej mogą rów
nież udzielać podmioty, o których mowa w art. 38 § 1. 

Art. 42. § 1. Skazany może ustanowić, na piś mie, ja
ko swojego przedstawiciela osobę godną zaufan ia, za 
jej zgodą, zwłaszcza spośród przedstawicie li stowarzy
szeń, fundacji, organizacji oraz instytucji, o których 
mowa wart. 38 § 1. 

§ 2. Przedstawiciel skazanego, o którym mowa 
w § 1, może działać wyłącznie w interesie skazanego 
i w tym celu składać w jego imieniu w nioski, skargi 
i prośby do właściwych organów oraz instytucj i, sto
wa rzyszeń, fundacj i, organizacji, kościołów i innych 
związków wyznaniowych. 

§ 3. Prezes sądu, upoważn iony sędzia, a w toku po
siedzenia sąd, może na wniosek skazanego dopuścić 

do udziału w postępowan iu przed sądem przedstawi
ciela skazanego, o którym mowa w § 1. Na postanowie
nie sądu zażalenie nie przysługuje. 

Art. 43. § l. Tworzy się fundusz pomocy postpeni
tencjarnej, którego przychodami są środki pochodzące 
z potrąceń w wysokości 10% wynagrodzen ia za pracę 
lub dochodu, o którym mowa wart. 125 § 4, osób ska
zanych na ka rę pozbawienia wol ności oraz środki po
chodzące z dotacji, darowizn, zapisów, zbiórek i innych 
ż rÓdeł . Z funduszu tego udziela się pomocy osobom 
pozbawionym wolności, zwaln ianym z zakładów kar
nych i aresztów ś ledczych oraz ich rodzinom. W wyjąt
kowych wypadkach z funduszu można udzielić pomo
cy równ ież osobom pokrzywdzonym przestępstwem 
i ich rodzinom. 

§ 2. Stowarzyszen ia, fundacje, organizacje i insty
tucje, o których mowa wart. 38 § 1, jak również kościo
ły i inne zwi ązk i wyznan iowe mogą otrzymywać z fun
duszu pomocy postpenitencjarnej środki na udzielanie 
pomocy, w tym na zapewnienie czasowego zakwatero
wan ia osobom zwolnionym z zakładu karnego lub 
aresztu śledczego. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze 
rozporządzeni a , szczegółowe zasady i t ryb udzielania 
pomocy osobom pozbawionym wolności oraz zwa l
nianym z zakładów ka rnych i aresztów ś ledczych oraz 
ich rodzinom, a także pokrzywdzonym przestępstwem 
i ich rodzinom, jak również szczegółowe zasady i tryb 
tworzenia funduszu pomocy postpenitencjarnej oraz 
przeznaczan ia ś rodków z tego funduszu na taką po
moc. 

CZĘŚĆ SZCZEGÓLNA 

Rozdział VIII 

Grzywna 

Art. 44. § 1. Skazanego na grzywnę sąd wzywa do 
jej uiszczenia w term in ie 30 dni. 

§ 2. W razie bezskutecznego upływu wyznaczonego 
terminu grzywnę śc i ąga się w drodze egzekucj i. 

Art. 45. § 1. J eżeli egzekucja grzywny okaże s ię bez
skuteczna, sąd może zamienić grzywnę nie przekracza
jącą stu dziennych stawek, po uprzednim wyrażen i u 

zgody przez skazanego, na pracę społecznie użyteczną, 

okreś lając czas jej t rwan ia i rodzaj . Praca społecznie 
użyteczna t rw a najkrócej m iesiąc, najdłużej 12 m iesię

cy. Okreś la się ją w miesiącach. 

§ 2. Do wykonywania pracy, o której mowa w § 1, 
stosuje się odpowiedn io art. 35 § l Kodeksu karnego 
o raz art. 53 § 2 i 3, art . 54-58 oraz art. 60, 62 i 63. 

Art. 46. § 1. Jeżeli skazany, m imo możliwości , nie 
u iści grzywny w terminie ani też nie podejmie zastęp
czej fo rmy jej wykonania określonej wart. 45 i zosta
nie stwierdzone, że nie można je j ściągnąć w drodze 
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egzekucji, sąd orzeka wykonanie zastępczej kary po~ 
zbawienia wolności przyj mując, że jeden dzień pozba
w ienia wolności jest równoważny dwóm staw kom 
dziennym; kara zastępcza nie może przekraczać 
12 miesięcy pozbawienia wolności, jak również górnej 
granicy ka ry pozbawienia wolności za dane przestęp

stwo, a jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestęp

stwo kary pozbawienia wolności, górna granica za
stępczej kary pozbawienia wolności nie może przekro
czyć 6 miesięcy. 

§ 2. W razie gdy grzywna została uiszczona lub ścią
gnięta w drodze egzekucji tylko w części albo tylko 
w części wykonana w form ie pracy społecznie użytecz
nej, sąd określa wymiar zastępczej kary pozbawienia 
wolności wedł ug zasad przewidzianych w § 1. 

§ 3. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie za
stępczej ka ry pozbawienia wolności na okres próby, 
który wynosi od roku do 2 lat. 

Art. 47. § 1. Jeżeli grzywna została uiszczona w czę
ści, karę zastępczą zmniejsza się w sposób odpowiada
jący stosunkowi kwoty zaplaconej do wysokości 

grzywny. 

§ 2. Od zastępczej kary pozbawien ia wolności lub 
wykonywania pracy, o której mowa wart . 45 § 1, ska
zany może się w każdym czasie zwolnić przez złożen ie 

kwoty pie ni ężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia 
tytu łem grzywny. 

§ 3. W uzasadnionych wypadkach sąd może na 
wn iosek skazanego, wobec którego orzeczono wyko
nanie zastępczej kary pozbawienia wo l ności, zam ienić 

tę karę na wykonywanie pracy, o której mowa wart. 45 
§ 1. W takim wypadku przepisy art . 45 i 46 stosuje się 
odpowiedn io. Ponowna zamiana zastępczej ka ry po
zbawienia wolności na wykonywanie pracy, o której 
mowa wart. 45 § 1, jest niedopuszczalna. 

§ 4. J eżeli skazany u iścił w wymaganym terminie 
co najmniej połowę grzywny, a egzekucja pozostałej 
części okazala się bezskuteczna, sąd zarządzając wyko
nanie zastępczej kary pozbawienia wol ności może 

określić jej wymiar, stosując, zgodn ie z art. 4"6, przeli
czenie korzystniejsze dla skazanego od przeliczenia 
przyjętego w wyroku. Przepis stosuje się odpowiednio 
do wykonywan ia pracy, o której mowa wart. 45 § 1. 

Art. 48. Przed wydaniem postanowienia określają

cego wymiar kary zastępczej sąd w razie potrzeby wy
słuch uje skazanego lub jego obrońcę. 

Art. 49. § 1. Sąd może odroczyć ściągn ięcie grzyw
ny albo rozłożyć ją na raty na czas nie przekraczający 
1 roku , licząc od dnia wydania pie rwszego postanowie
nia w tym zakresie, jeżeli natychm iastowe jej ściągnię
cie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt 
ciężkie skutki. 

§ 2. W wypadkach zasług ujących na szczególne 
uwzg lędn ienie, a zwłaszcza wówczas, gdy wysokość 

grzywny jest znaczna, można rozłożyć grzywnę na raty 
na okres do 3 lat. 

§ 3. Sąd może w każdym czasie postanowić w myśl 

§ 1 lub 2, aż do całkowitego ściąg n ięcia grzywny albo 
odbycia przez skazanego w całości zastępczej kary po
zbawienia wolności. 

Art. 50. § 1. Sąd odwołuje odroczenie uiszczenia 
grzywny lub rozłożen ia jej na raty, jeżeli ujawn iły się 

nowe lub poprzednio nie znane okol iczności, istotne 
dla rozstrzygnięcia; art. 24 § 2 nie ma zastosowan ia. 

§ 2. Rozłożenie grzywny na raty można odwołać 
również wówczas, gdy skazany uchybił terminowi płat

ności choćby jednej raty, chyba że wykaże, iż nastąpiło 
to z przyczyn od niego niezależnych. 

Art. 51 . J eżeli skazany, z przyczyn od niego nieza
leżnych, nie może uiścić grzywny, a wykonanie tej ka
ry w innej drodze okazało się n iemożliwe lub niecelo
we, sąd może, w szczególnie uzasadnionych wypad
kach, grzywnę w całości lu b części umorzyć. 

Art. 52. Udzielając skazanemu warunkowego 
przedterminowego zwoln ienia z odbycia reszty ka ry 
pozbawienia wolności, sąd penitencjarny może, jeże li 

istnie ją podstawy do przyjęcia , że skazany uiści grzyw
nę dobrowolnie, wstrzymać uprzednio zarządzone wy
konanie zastępcze j ka ry pozbawienia wolności, stosu
jąc jed nocześnie art. 49; wówczas okres odroczenia 
śc i ągnięcia grzywny lub rozłożen ia na raty biegnie od 
dnia wydan ia postanowienia o warunkowym przedter
minowym zwolnieniu. 

Rozdział IX 

Kara ograniczenia wołności 

Art. 53. § 1. Wykonywanie kary ograniczen ia wol
ności polega na wykonywan iu przez skazanego wyzna
czonej mu pracy oraz innych na lożonych obowiązków 
w warunkach ograniczonej wolności. Ma ono na celu 
wzbudzanie w skazanym woli kształtowan ia jego spo
łecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia 
odpowiedzialności oraz potrzeby przest rzegania po
rządku prawnego. 

§ 2. Skazany ma obowiązek pracować sumienn ie 
oraz p rzestrzegać usta lonych w miejscu pracy porząd

ku i dyscypliny. 

§ 3. Sąd poucza skazanego o jego prawach i obo
wiązkach oraz o konsekwencjach wynikających z uchy
lania się od odbywania kary. 

Art. 54. Ka rę ograniczen ia wolności wykonuje się 
w miejscu zamieszkania lub zatrudnienia skazanego al
bo w niewielkiej odległości od tego miejsca, chyba że 
ważne względy przemawiają za wykonaniem kary w in
nym miejscu. 
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Art . 55. § 1. Nadzór nad wykonywaniem kary ogra
niczenia w olnosci oraz orzekanie w sprawach doty
czących wykonania te j kary na l eżą do sądu rejonowe
go, w którego okręgu kara jest lub ma być wykon ywa
na. 

§ 2. Czynnosci związane z o rganizowaniem i kon
trolowaniem wykonywania kary ograni czenia wo lno
sci wykonuje sądowy kurator zawodowy. Przepisy 
o dozorze i kuratorze sądowym stosuje się odpowied
nio. 

Art. 56. § 1. W razie orzeczen ia kary ograniczenia 
wo lnosci sąd przesyła odpis orzeczenia komunalnemu 
zakładowi pracy wskazanemu przez własciwy organ 
samorządu terytorialnego bądż wskazanemu przez sąd 
innemu zakładowi pracy, placówce słu żby zdrowia lub 
opieki społecznej , instytucji albo organ izacj i ni osącej 
pomoc charytatywną, wzg l ędni e reprezentującej spo
łecznosć l okalną. 

§ 2. Jeżeli w wyroku nie wskazano rodza ju lub miej 
sca pracy, sąd wykonujący orzeczenie okres la je przy 
kierowaniu do wykonania orzeczenia, uwzględniając 
w mia rę możliwosci prbSbę skazanego lub wniosek ku
ratora sądowego . Zmiana okreslonego przez ten sąd 
rodzaju pracy lub miejsca jej wykonywania może na
stąpi ć również za rządzen iem sędziego. 

§ 3. Komunalne zakłady pracy, obowiązane do 
przyjęcia skazanych w ce lu wykonywania ni eodpłatnej 

kontrolowanej pracy na ce le społeczne, wyznacza wła

sciwy organ samorządu terytorialnego, zas inne zakła

dy pracy, placówki służby zdrowia lub opieki społecz

nej oraz inne instytucje lub organizacje n iosące pomoc 
c harytatywną, względ ni e reprezentujące społecznosć 

l oka lną - wyznacza sąd za ich zgodą. 

Art. 57. § l . Sąd wzywa skazanego do stawienia s i ę 

w wyznaczonym termin ie do wskazanego zakładu , pla
cówki, instytucj i lub organizacji. Skierowania do zakła

du, placówki, instytucj i lu b organizacj i sąd może doko
nać na posiedzeniu z udziałem ich przedstawicieli. 

§ 2. Rozpoczęcie odbywania kary n astępuje w dniu, 
w którym skazany p rzystąpił do wykonywania naka za 
nej pracy. 

Art. 58. § 1. Za kłady pracy, placówki, instytucje lub 
organizacje, w których jest wykonywana kara ograni 
czenia wo lnosci, mają obowi ązek zawiadamiać sądo

wego kuratora zawodowego w terminach przez ku rato
ra okreslonych o rodzaju przydzielonej skazanemu pra 
cy, jego stosunku do pracy oraz o tym, czy skazany 
przestrzega ł po rząd ku prawnego, jak równi eż o zakoń 

czen iu wykonywania pracy. Za kłady pracy, placówki, 
instytucje lub organizacje mają obowi ązek wyznacze
nia pracowników odpowiedzialnych za organizowanie 
pracy skazanych i jej przebieg. 

§ 2. Jeżeli skazany nie stawił s i ę w terminie do pra 
cy lub ją porzucił albo nie przestrzega ustalonego po
rządku i dyscypliny, zakład pracy, placówka, instytucja 

lub organizac ja bezzwłocznie zawiadamia o tym sądo

wego ku ratora zawodowego. 

§ 3. Kwoty odpowi adające wynagrodzeniu, jaki e za 
wykonaną n ieodpłatną kontrolowaną pracę na cele 
społeczne należałoby zapłacić, gdyby została wykona
na na podstawie umowy o pracę łub umowy o swiad
czenie usług, przeznacza się w szczególnosci na cele 
związane z o rganizowan iem i kontrolowaniem pracy 
skazanych. 

§ 4. Rada Ministrów okresla, w drodze rozporządze

nia, tryb wyznaczania przez własciwy organ samorzą

du terytorialnego zakładów pracy, w których wykony
wana jest kara ogran iczen ia wol ności oraz praca, o któ
re j mowa wart. 45 § 1, szczegółowe obowi ązki za kła

dów, placówek, instytucj i i organ izacj i, o których m owa 
wart. 56 § 1, w zakresie wykonywania tej ka ry i pracy, 
ubezpieczenia skazanych oraz szczegółowe zasady go
spodarowania srodkami uzyskanymi z wykonywan ia 
tej ka ry i pracy, jak równ ież szczegółowe zasady wyna
gradzania wyznaczonych pracowników, o których mo
wa w § 1, a także ulgi, w tym ulgi podatkowe, dla tych 
zakładów, placówek, instytucji i organizacj i. 

Art. 59. § 1. Jeżel i w stosunku do skazanego zatrud
nionego, zamiast obowiązku wykonywan ia wska zanej 
pracy, orzeczono potrącan ie okreslanej częsci wyna
g rodzenia za pracę, sąd p rzesyła odpis o rzeczenia za· 
kładowi pracy zatrud niającemu skazanego, podając 

jednoczesnie, na czyją rzecz mają być dokonywane po
trącen i a i dokąd powinny być wpłacane. 

§ 2. Wypłacając wynagrodzenie skazanemu, potrą

ca się okresloną w orzeczen iu część wynagrodzenia 
i bezzwłocznie przekazuje potrąconą kwotę stosownie 
do otrzymanych wskazań, zawiadamiając o tym sąd . 

Koszty zwi ązane z przekazywaniem tych kwot odlicza 
się od dokonywanych potrąceń . 

Art. 60. Sąd, a ta kże sądowy kurato r zawodowy 
mogą w każdym czasie żądać od skazanego wyjasn ień 

dotyczących przebiegu odbywania kary ograniczen ia 
wolnosci i w tym celu wzywać skazanego do osobiste
go stawiennictwa. 

Art. 61 . § 1. J eżeli wzg lędy wychowawcze za tym 
przemawiają, sąd może w okres ie wykonywania kary 
ograniczenia wolnosci ustanawiać, rozszerzać lub 
zm ien i ać obowi ązki, o których mowa wart. 72 § 1 
pkt 3- 8 Kodeksu karnego, albo od wykonania tych 
obowiązków zwoln ić, jak równ ież oddać skazanego 
pod dozór lub od dozoru zwol ni ć. 

§ 2. Z tych samych względów sąd może zmniejszyć 

l iczbę godzin wykonywanej pracy w stosunku mie
sięcznym, jednak nie więcej n iż do połowy wyznaczo
nego czasu pracy. 

Art. 62. § 1. Sąd może odroczyć wykonanie kary 
ogran iczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli na
tychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skaza
nego lub jego rodziny zbyt ciężk ie skutki. 
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§ 2. Sąd odracza wykonanie ka ry ograniczenia wol
ności w razie powoła n ia skazanego do czynnej służby 
wojskowej, do czasu ukończen i a tej służby. Wobec ta
kiego skazanego sąd może zastosować odpowiednio 
przepisy art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karnego. 

§ 3. Sąd może odwołać odroczen ie wykonania kary 
ogran iczen ia wolności w razie ustania przyczyny, dla 
które j zostało udzielone, lub w wypadku, gdy skazany 
nie korzysta z odroczenia kary zgodnie z celem, w jakim 
zostało udzielone, albo rażąco narusza porządek praw
ny. 

Art. 63 . § l. J eżeli stan zdrowia skazanego unie
możliwia wykonanie ka ry ograniczenia wolności . sąd 

udziela przerwy w odbywaniu kary do czasu ustania 
przeszkody. 

§ 2. Sąd może udzielić przerwy w odbywaniu kary 
ograniczenia wolności do roku ze względów, o których 
mowa wart. 62 § 1. Przepisy art. 62 § 2 i 3 stosuje się 
odpowiedn io. 

§ 3. Przerwa w wykonywaniu kary ograniczenia 
wol ności może być orzeczona również na wn iosek są
dowego kuratora zawodowego. 

Art. 64. W razie niewykonania peł nego wymiaru 
pracy lub innych obowiązków zwi ązanych z ka rą 

ograniczenia wolności w okresie, na jaki karę tę orze 
czono - sąd orzeka o tym, czy i w jakim zakresie ka 
rę t ę uznać za wykonaną ze względu na osiągnięte ce 
le tej kary, chyba że chodzi o obowiązek naprawienia 
szkody. 

Art . 65. § 1. Jeżel i skazany uchyla się od odbywa
nia kary ograniczen ia wolności, sąd zamienia ją na za 
stępczą karę grzywny, przyj mując jeden dzień kary 
ograniczenia woł ności za równoważny jednej stawce 
dziennej; sąd okreś la w takim wypadku wysokość jed
nej stawki dziennej - kierując się wskazaniami zawar
tymi wart. 33 § 3 Kodeksu karnego. Uchylaniem się 
może być również uporczywe naruszanie obowiązków, 
o których mowa wart. 53 § 1 i 2 niniejszego kodeksu, 
a także obowiązków, o których mowa wart. 34 § 2 
i art. 36 § 2 Kodeksu karnego, jak również uchylanie się 
od dozoru. 

§ 2. Jeżeli orzeczenie zastępczej kary grzywny by
łoby niecelowe z uwagi na brak możl iwości je j uisz
czenia lub ściągnięcia w drodze egzekucji, sąd okre
śla zastępczą karę pozbawienia wolności przyjmując, 
że jeden dzień zastępczej kary pozbawienia wolności 
jest równoważny dwóm dniom ograniczenia wolno
ści. 

§ 3. Jeżeli skazany, mimo możl iwości uiszczenia za
stę pczej kary grzywny, nie uiści jej w terminie, a zosta
nie stwierdzone, że nie można jej ściągnąć w drodze 
egzekucj i, sąd zarząd za wykonanie zastępczej kary po
zbawienia wol ności , kierując się odpowiednio zasada
mi określonymi w § 2. 

§ 4. Jeżeli ustawa nie przewiduje za dane przestęp

stwo kary pozbawienia wolności , górna granica za
stępczej ka ry pozbawienia wolności nie może przekro
czyć 6 miesięcy. 

§ 5. Sąd może wstrzymać wykonanie zastępczej ka
ry pozbawien ia wol ności w wypadku, gdy skazany po
dejmie nakazaną pracę i podda się rygorom z nią zwią

zanym; wstrzymanie następuje do czasu wykonania 
orzeczonej kary ograniczenia wolności. 

§ 6. Udział sądowego kuratora zawodowego w po
siedzeniu sądu jest obowiązkowy. 

Art. 66. § 1. Orzekanie w przedm iocie zmian w spo
sobie wykonywania ka ry ograniczenia wo l ności oraz 
w przedmiocie wykonania kary zastępczej, a także 
zwoln ien ia od reszty kary może nastąpić również na 
wniosek sądowego kuratora zawodowego. 

§ 2. Wniosku skazanego lub jego obrońcy złożone

go przed upływem 3 m iesięcy od wydania postanowie
nia o odmowie zwolnienia od odbywania reszty kary 
nie rozpoznaje się aż do upływu tego okresu. 

§ 3. Zwaln i ając skazanego od odbywania reszty ka
ry, sąd zawiadamia o tym zakład pracy, placówkę. in
stytucję lub organizację, w której skazany odbywał ka
rę· 

Rozdział X 

Kara pozbawienia wol ności 

Oddzi ał l 

Cele wyko n ywania kary 

Art. 67 . § 1. Wykonywanie kary pozbawienia wol
ności ma na celu wzbudzanie w skazanym woli współ
działania w kszta łtowaniu jego społecznie pożądanych 
postaw, w szczególnośc i poczucia odpowiedz i alności 

oraz potrzeby przestrzegania porządku prawnego i tym 
samym powstrzyman ia się od powrotu do przestęp
stwa. 

§ 2. Dla osiągnięc ia celu określonego w § 1 prowa
dzi s ię zindywidualizowane oddziaływanie na skaza
nych w ramach określonych w ustawie systemów wy
konywania kary, w różrwch rodzajach i typach zakła
dów karnych. 

§ 3. W oddziaływan iu na skazanych, przy poszano
waniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez nich 
obowiązków, uwzg lędnia się przede wszystkim pracę, 
zwłaszcza sprzyjającą zdobywan iu odpowiednich kwa
lifikacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kultura lno
-oświatowe i sportowe. podtrzymywanie kontaktów 
z rodzi ną i światem zewnętrznym oraz środki terapeu 
tyczne. 
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Oddział 2 

Zakłady ka r ne 

Art. 68. Zakłady karne podłegają Ministrowi Spra
wied ł iwości. 

Art. 69. Karę pozbawien ia wolności wykonuje się 
w następujących rodza jach za kładów ka rnych : 

1) za kładach karnych dla młodocianych , 

2) zakładach ka rnych dła odbywających karę po raz 
pierwszy, 

3) za kładach karnych dla recydywistów penitencjar
nych, 

4) zakładach karnych d ła odbywających karę aresztu 
wojskowego. 

Art. 70. § 1. Zakłady ka rne wymienione wart. 69 
mogą być organizowane jako: 

1) zakłady karne typu zamkniętego, 

2) zakłady karne typu półotwa rtego, 

3) zakłady karne typu otwartego. 

§ 2. Zakłady ka rne, o których mowa w § 1, różn ią się 

w szczegółności stopn iem zabezpieczenia, izolacji ska
zanych oraz wyn i ka jącym i z tego ich obowiązkami 

i uprawnieniami w zakresie poruszania się w zakładzie 

i poza jego obrębem. 

Art. 71 . Min ister Sprawiedl iwości może, w drodze 
rozporządzen ia, tworzyć, zgodnie z usta lonymi w ni
niejszym kodeksie celami wykonywania kary pozba
w ienia wolności i z usta lonym i zasadami klasyf ikacj i 
skazanych, zakłady karne inne n iż wymienione 
wart. 69 i art. 70 § 1 lub ustałić inny niż określony 
wart . 81 system wykonywan ia ka ry, w szczegól ności 

dla sprawdzen ia nowych środków i metod oddziaływa
nia na skazanych. 

Art. 72. § 1. Zakładem karnym kieruje dyrektor, 
a wyodrębnionym oddziałem może kie rować pod lega
jący dyrektorowi kierownik. 

§ 2. Funkcjonariusze i pracownicy za kładu karnego, 
w którym skazany przebywa, a także osoby kier u j ące 

jego pracą lub innymi zajęciami są, w zakresie wykony
wanych przez nich czynności s ł użbowych, przełożony

mi skazanego. 

§ 3. Zakłady ka rne mogą być tworzone jako samo
dzielne za kłady lub jako wyodrębnione oddziały za kła

dów karnych i aresztów śledczych. Kilka zakładów mo
że posiadać współną administrację bądż wydzielone 
s ł użby. 

§ 4. Minister Sprawiedl iwości, w drodze zarządze

nia, tworzy, znosi oraz określa przeznaczenie zakładów 
ka rnych. 

§ 5. Ministe r Sprawiedliwości w porozumieniu 
z M in istrem Obrony Narodowej, w drodze za rządzen ia, 

tworzy i znosi zakłady karne dla odbywających karę 
aresztu wojskowego. 

Art. 73. § 1. W zakładzie karnym utrzymuje s ię dys
cypl inę i porządek w celu zapewn ienia bezpieczeństwa 
i rea lizacj i zada ń ka ry pozbawienia woln ości, w tym 
ochrony społeczeństwa przed przestępczością. 

§ 2. Dyrektor ustala porządek wewnętrzny zakładu 

karnego. 

Art. 74. § 1. Zmianę okreś lonego w wyroku rodza ju 
i typu zakład u karnego, a także orzeczonego systemu 
terapeutycznego wykonywania kary może orzec tylko 
sąd penitencjarny. 

§ 2. Jeżel i po wydaniu postanowien ia przez sąd pe
nitencjarny za jdą nowe okol iczności u zasadn i ające 

zmia nę typu zakładu karnego i systemu terapeutyczne
go, decyzję w tym przedmiocie może podjąć komisja 
penitencjarna. 

Art. 75. § l. W zakładach karnych działają komisje 
pen itencjarne. 

§ 2. W skład komisj i pen itencjarnej dyrektor zakła
du karnego powołuje funkcjonar iuszy i pracowników 
tego zakładu . Do udziału w pracach komisji, z głosem 
doradczym, dyrektor może zapraszać ta kże inne osoby 
godne zaufania, zwłaszcza przedstawicie li stowarzy
szen, fundacj i, organizacj i i instytucj i, o których mowa 
wart . 38 § 1, oraz kościolów i innych związków wyzna
niowych. 

Art. 76. § l. Do zakresu dz iałan ia komisji peniten
cjarnej n ależy: 

1) podejmowanie decyzj i o skierowaniu skazanego do 
właściwego zakładu karnego, 

2) kierowanie skazanego do określonego systemu od
bywania ka ry 

- jeżeli nie określił tego sąd w wyroku, 

3) ustalanie indywidualnych programów oddziały

wań na skazanego i dokonywanie ocen ich wyko
nywan ia, 

4) dokonywanie ocen okresowych postępów skazane
go w resocja lizacji, 

5) wykonywanie innych zadań przewidzianych w usta
w ie i w przepisach wydanych na jej podstawie. 

§ 2. J eżeli decyzja komisji penitencjarnej w przed
miocie klasyf ikacj i jest sprzeczna z prawem, o jej zmia
nie lub uchyleniu orzeka sąd penitencjarny; art. 7 § 5 
stosuje się odpowiednio. 

Art. 77 . § 1. W zakładzie karnym dyrektor może po
woływać także inne organy kolegia lne, w skład których 
mogą wchodzić równ ież osoby spoza zakładu. 

§ 2. Organy kolegialne mogą podejmować zadan ia 
związane z oddziaływan iem na skazanych, zwłaszcza 
z organ izacją ich zatrudnien ia i przygotowywaniem do 
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zwolnienia oraz ze współpracą z instytuc jam i, organi
zacjami, stowarzyszeniam i i fundacjami świadczącym i 

pomoc skazanym i ich rodzinom. 

Art. 78. § 1. Karę pozbawien ia wolności w zakładz i e 
karnym wykonują funkcjonariusze Służby Więziennej 

oraz pracownicy tego za kładu. 

§ 2. Dyrektor Generalny lub dyrektor okręgowy 
Służby Więziennej mogą wydawać dyrekto rom zakła
dów karnych polecenia niezbędne d la prawidłowego 
i p raworządnego wykonywan ia ka ry pozbawienia wol
ności oraz realizowania kierunków pracy resocja liza
cyjnej, a także uchylać wydane przez nich decyzje 
sprzeczne z prawem. 

Oddział 3 

Wykonywanie ka r y i je j indywid u a l izac j a 

Art. 79. § 1. Skazanego na karę pozbawien ia wolno
ści lub zastępczą karę pozbawienia wolnośc i sąd wzy
wa do staw ienia się w zakładzie ka rnym w wyznaczo
nym terminie. 

§ 2. J eżeli skazany, mimo wezwania, nie stawi ł się 

w zakładzie karnym, sąd poleca go doprowadz ić. Kosz
tam i doprowadzenia sąd obciąża skazanego. 

§ 3. Jeżeli skazanym jest żołn i erz, a sąd za rządza 
doprowadzenie go do zakładu karnego, obowiązek do
prowadzenia spoczywa na właściwych organach woj
skowych. 

Art. 80. § 1. Jeżel i tę samą osobę skazano na kilka 
nie podlegających łączen iu kar skutkujących pozbawie
nie wolności, wykonuje się je w takiej kolej nośc i , w ja
kiej uprawomocn i ły się orzeczenia, któ rym i wymierzo
no te kary. Kary porządkowe i środ k i przymusu wyko
nuje się w pierwszej kolej ności. 

§ 2. Sędzi a penitencjarny może za rządz ić wyko
nanie kar i środków w innej kolejności niż ok reś l o n a 

w § 1, j eżeli względy peni tencjarne za tym przema
wi ają· 

§ 3. W wypadku skierowania do wykonania orze
czenia o zastosowaniu ś rodka zabezpieczającego wo
bec skazanego, który odbywa ka rę wym ie rzo n ą innym 
orzeczen iem, o kolejności wykonania kary i ś rod ka za
bezpieczającego rozstrzyga sędzia penitencjarny. 

Art. 81. Karę pozbawienia wolności wykonuje się 
w systemie: 

1) programowanego oddziaływani a, 

2) terapeutycznym, 

3) zwykłym. 

Art. 82. § 1. W celu stwarzania w arunków sprzyja
jących indywidualnemu postępowaniu ze skazanymi, 
zapobieganiu szkodliwym wpływom skazanych zde
moralizowanych oraz zapewnieniu skazanym bezp ie-

czenstwa osobistego, wyboru właściwego systemu 
wykonywania kary, rodzaju i typu zakładu karnego oraz 
rozm ieszczenia skazanych wewnątrz zakładu karnego 
- dokonuje się ich klasyfikacj i. 

§ 2. Klasyf ikacji skazanych dokonuje się mając na 
względzie w szczególności : 

' ) płeć, 

2) wiek, 

3) uprzednie odbywanie kary pozbawienia wolności, 

4) umyślność lub nieumyślność czynu, 

5) wysokość pozostałej do odbycia kary pozbawienia 
wolności, 

6) stan zd rowia fizycznego i psychicznego, 

7) stopień demoralizacji i zagrożenia społecznego. 

§ 3. Podstawą klasyfikacj i są w szczegól ności bada
nia osobopoznawcze. 

Art. 83. § ,. Skazanego poddaje się w miarę potrze
by, za jego zgodą, badaniom psychologicznym, a także 
psychiatrycznym. Sędzia penitencjarny może zarządzić 
przeprowadzenie badan bez zgody skazanego. 

§ 2. Badania, o których mowa w § 1, przeprowadza 
się przede wszystkim w odpowiednich ośrodkach dia
gnostycznych. 

§ 3. Minister Sprawiedl iwości w porozumien iu 
z Minist rem Zdrowia i Opieki Spolecznej , w drodze za
rządzen i a, powołuje ośrodki diagnostyczne, o których 
mowa w § 2, oraz określa zasady organizacji i warunki 
przeprowadzania badań w tych ośrodkach. 

Art. 84. § 1. W zakładzie karnym dla młodocianych 

odbywają ka rę skazani, którzy nie ukończyli 24 roku ży
cia; w uzasadnionych wypadkach skazany może dalej 
odbywać karę w tym zakładzie po ukończeniu 24 roku 
życia. 

§ 2. Jeżeli jest to uzasadnione potrzebami oddzia
ływania, dorosły skazany po raz pierwszy, wyróżn iają

cy s i ę dobrą postawą, może, za swoją zgodą, odbywać 
ka rę w zakładzie karnym dla młodocianych; korzysta 
on wtedy z takich uprawnień jak młodociany. 

§ 3. Młodocianych, którym do odbycia kary pozo
stał co najm niej rok lub sprawiających tru dności wy
chowawcze, poddaje się badaniom psychologicznym ; 
przepisy art. 83 stosuje s ię odpowiednio. 

Art. 85. W za kładzie karnym dla Odbywających 

ka rę po raz pierwszy osadza się również skazanych 
odbywających zastępczą karę pozbawienia wolności 
orzeczoną w tej samej sprawie oraz skazanych na 
karę pozbawienia wolności nie wymien ionych w 
art. 86. 

Art. 86. W zakładzie karnym dla recydywistów pe
nitencjarnych odbywają karę dorośli skazani za prze
stępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności lub 
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zastępczą karę pozbawienia wolności oraz ukarani za 
wykroczen ia umyślne zasadn iczą lub zastępczą karą 
aresztu, którzy uprzednio j uż odbywali takie kary lub 
ka rę aresztu wojskowego za umyślne przestępstwa lub 
wykroczen ia, chyba że szczególne względy resocjaliza
cyjne przemawi ają za skierowaniem ich do zakładu ka r
nego dla odbywających ka rę po raz pierwszy. 

Art. 87. § 1. Kobiety odbywają karę pozbawienia 
wolności od rębn ie od mężczyzn. 

§ 2. Skazana kobieta odbywa karę w zakładzie kar
nym typu półotwartego, chyba że stopień demoraliza
cj i lub względy bezpieczeństwa przemawiają za odby
waniem kary w zakładzie ka rnym innego typu. 

§ 3. Kobiecie ciężarnej lub karmiącej zapewnia się 
opiekę specjalistyczną. 

§ 4. W celu umożl iwien ia matce pozbawionej wol
ności sprawowania stałej i bezpośredniej opieki nad 
dzieckiem o rganizuje się przy zakładach karnych domy 
dla matki i dziecka, w których dziecko może przebywać 
na życzenie matki do ukończen i a trzeciego roku życia, 
chyba że względy wychowawcze lub zdrowotne, po
twierdzone opinią lekarza albo psychologa, przema
wiają za oddzieleniem dziecka od matki albo za prze
dłużeniem lub skrócen iem tego okresu. Decyzje w tym 
zakresie wymagają zgody sądu opiekuńczego. 

§ 5. Minister Sprawiedl iwości określa, w drodze za
rządzenia, t ryb przyjmowania, w sytuacji, o której mo
wa w § 4, dzieci matek pozbawionych wolności do do
mów d la matki i dziecka przy zakładach karnych oraz 
zasady organizowania i działania tych placówek. 

Art. 88. § 1. Skazanego odbywającego karę w sys
temie programowanego oddziaływania osadza się 

w zakładz ie karnym typu półotwartego, chyba że szcze
gólne oko l iczności uzasadniają osadzenie go w zakła
dzie karnym typu zamkniętego. 

§ 2. Skazanego za przestępstwo nieumyślne lub od
bywającego zastępczą karę pozbawienia wolności albo 
ka rę aresztu osadza się w zakładzie karnym typu pół

otwartego, chyba że szczególne okoliczności przema
wiają za osadzeniem go w zakładzie karnym innego ty
pu. 

§ 3. Skazanego stwa rzającego poważne zagrożenie 

społeczne albo poważne zagrożen ie dla bezpieczeń

stwa zakładu karnego osadza się w zakładzie karnym 
typu zamkn iętego w warunkach zapewniających 

ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakład u . 

W za kładzie tym osadza się również skazanego za prze
stępstwo popełn ione w zorganizowanej grupie albo 
związku mającym na celu popełn ianie przestępstw, 

chyba że szczególne okoliczności przemawiają prze
ciwko takiemu osadzeniu . 

§ 4. Skazanego na karę dożywotniego pozbawien ia 
wolności osadza się w zakładzie karnym typu zamknię
tego. 

Art. 89. § 1. Jeżeli postawa i zachowanie skazane
go za tym przemawiają, przenosi się go z zakład u kar
nego typu zamkniętego do zakładu typu półotwartego 
lub otwartego. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio przy prze
noszeniu skazanego z zakładu typu półotwartego . 

§ 3. Skazanego na karę dożywotn iego pozbawien ia 
wolności można przenieść do zakładu karnego typu 
półotwartego po odbyciu przez niego co najmniej 
15 lat, a do zakładu typu otwartego - po odbyciu przez 
niego co najmniej 20 lat kary. 

§ 4. Ujemna ocena postawy i zachowania skazane
go, a także wzg lędy bezpieczeństwa mogą powodować 

przeniesienie go do zakładu karnego typu półotwa rte

go lub zamkniętego. 

Art. 90. W zakładz ie karnym typu zamkniętego: 

1) cele mieszkalne skazanych mogą być otwarte w po
rze dziennej przez określony czas, jeżeli względy 
bezpieczeństwa nie stoją temu na przeszkodzie, 

2) skazani mogą być zatrudniani poza terenem zakła

du karnego w pełnym systemie konwojowania, 

3) zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz na
uczanie organizuje się w obrębie zakładu karnego, 

4) ruch skazanych po terenie zakład u ka rnego odbywa 
s ię w sposób zo rganizowany i pod dozorem, 

5) skazani mogą korzystać z własnej bie lizny i obuwia, 
a za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego -
także z odz ieży. 

Art. 91. W zakładz ie karnym typu półotwartego: 

1) cele m ieszkalne skazanych pozostają otwarte w po
rze dziennej, natomiast w porze nocnej mogą być 
zamknięte, 

2) skazani mogą być zatrudniani poza terenem zakła

du karnego w systemie zmniejszonego konwojo
wan ia lub bez konwojenta, w tym również na poje
dynczych stanowiskach pracy, 

3) skazanym można zezwalać na uczestn iczenie w na
uczaniu, szkoleniu oraz w zajęciach terapeutycz
nych organizowanych poza te renem zakład u kar
nego, 

4) skazani mogą brać udział w organizowanych przez 
administrację poza terenem zakładu karnego gru
powych zajęciach kultu ralno-oświatowych lub 
sportowych, 

5) skazani mogą poruszać się po terenie zakładu ka r
nego w czasie i miejscach usta lonych w porządku 
wewnętrznym, 

6) skazani mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny 
i obuwia, 

7) skazanym można udzie l ać przepustek z zakładu kar
nego, nie częściej n iż raz na dwa miesiące, łącznie 
na okres nie przekraczający 14 dni w roku. 
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Art. 92. W zakładzie karnym typu otwartego: 

1) cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte przez 
całą dobę, 

2) skazanych zatrudnia się przede wszystkim poza te
renem zakładu karnego, bez konwojenta, na poje
dynczych stanowiskach pracy, 

3) skazanym można zezwalać na uczestniczenie w na
uczaniu, szkoleniu oraz zajęciach terapeutycznych 
organ izowanych poza terenem zakładu karnego, 

4) skazani mogą brać udział w organizowanych przez 
administrację, poza te renem zakładu karnego, gru
powych zajęciach kulturalno-oświatowych lub 
sportowych, 

5) skazanym można zezwalać na udział w zajęciach 
i imprezach kulturalno-oświatowych lub sporto
wych organizowanych poza terenem zakładu kar
nego, 

6) skazani mogą poruszać się po teren ie zakład u kar
nego w czasie i miejscach ustalonych w porząd ku 

wewnętrznym, 

7) skazani mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny 
i obuwia, 

8) skazani mogą otrzymywać z depozytu za kładu kar
nego pieniądze pozostające do ich dyspozycji, 

9) skazanym można udzielać przepustek z zakład u kar
nego, nie częściej niż raz w m iesiącu, łącznie na 
okres nie przekraczający 28 dni w roku. 

Art. 93. Do przepustek określonych wart. 91 pkt 7 
i art. 92 pkt 9 stosuje się odpowiednio przepisy art. 139 
§ 1, 2, 5 i 7 oraz art. 140. 

Art. 94. Skazany na karę aresztu wojskowego odby
wa karę w zakładzie karnym typu otwartego, o ile nie 
zachodzą warunki określone wart. 88 § 3. 

Art. 95. § 1. W systemie programowanego oddzia
ływania odbywają karę skazani młodocian i , a także 
skazani dorośli, którzy po przedstawieniu im projektu 
programu oddziaływan i a wyrażają zgodę na współ
udzi ał w jego opracowaniu i wykonaniu. 

§ 2. W programach oddziaływania ustala się 

zwłaszcza: rodzaje zatrudnienia i nauczania skazanych, 
ich kontakty przede wszystkim z rodziną i innymi oso
bami bliskimi , wykorzystywanie czasu wolnego, możl i 

wości wywiązywania się z ciążących na nich obowiąz
ków oraz inne przedsięwzięcia n iezbędne dla przygoto
wania skazanych do powrotu do społeczenstwa. 

§ 3. Wykonywanie programów oddziaływania pod
lega okresowym ocenom; programy te mogą ulegać 
zmianom. 

§ 4. Skazanego dorosłego przenosi się do odbywa
nia kary w systemie zwykłym - jeżel i nie przestrzega 
on wymagan ustalonych w programie oddziaływania, 

albo do systemu terapeutycznego - jeże l i zachodzą 

warunki określone wart. 96. 

Art. 96. W systemie terapeutycznym odbywają ka
rę skazani z zaburzeniam i psychicznymi, upośledze ni 

umysłowo, uzależn ien i od alkoholu albo innych środ

ków odurzających lub psychotropowych oraz skazani 
nie pełnosprawni fizycznie - wymagający oddziaływa

nia specjalistycznego, zwłaszcza opieki psychologicz
nej, lekarskiej lub rehabilitacyjnej. 

Art. 97. § 1. Wykonując karę w systemie terapeu
tycznym, uwzględnia się w postępowaniu ze skazany
mi w szczególności potrzebę zapobiegania pogłębia
niu się patologicznych cech osobowości, przywracan ia 
równowag i psychicznej oraz kształtowan ia zdolności 

współżycia społecznego i przygotowan ia do samo
dzielnego życia. 

§ 2. Wykonywan ie ka ry dostosowuje się do potrzeb 
w zakresie leczenia, zatrudnienia, nauczan ia i wyma
gan higienicznosanitarnych. J eżeli względy zdrowotne 
tego wymagają, organizuje się zatrudn ien ie w warun
kach pracy ch ronionej. 

§ 3. Skazanych, którzy nie wymagają już oddziały
wania specjalistycznego, o którym mowa wart. 96, 
przenosi się do odpowiedniego systemu wykonywan ia 
kary. 

Art. 98. W systemie zwykłym skazany może korzy
stać z dostępnego w zakładzie karnym zatrudnienia, 
nauczan ia oraz zajęć kulturalno-oświatowych i sporto
wych. 

Art. 99. Uka rani karami porządkowymi oraz osoby, 
wobec których zastosowano środki przymusu skutku
jące pozbawien ie wolności, odbywają je wedł ug zasad 
przewidzianych dla osób ukaranych karą aresztu, w po
m ieszczeniach do tego przeznaczonych, oddzieln ie od 
skazanych . 

Art. 100. Skazany odbywa karę we właściwym za
kładzie karnym, położonym, w m i arę możliwości, naj
bliżej jego m iejsca zamieszkania. Przeniesienie skaza
nego do innego zakładu może nastąpić tylko z uzasad
nionych powodów. 

Oddzi ał 4 

Prawa i obowiązki skazanego 

Art. 101 . Skazanego po osadzeniu w zakładzie kar
nym należy bezzwłoczn ie poinformować o przysługu
jących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, 

a zwłaszcza umożliwić m u zapoznanie się z przepisami 
nin iejszego kodeksu i regu laminu wykonywan ia ka ry 
pozbawienia wolności , oraz poddać odpowiednim ba
daniom lekarskim i zabiegom sanitarnym. 

Art. 102. Skazany ma prawo w szczególności do: 

1) odpowiedniego ze względu na zachowanie zdrowia 
wyżywienia, odzieży, warunków bytowych, po
m ieszczeń oraz opieki lekarskiej i sanitarnej, 
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2) utrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bli+ 
skimi, 

3) korzystania z wolności religijnej, 

4) otrzymywania związanego z zatrudnieniem wyna
grodzenia oraz do ubezpieczenia społecznego 

w zakresie przewidzianym w odrębnych przepi+ 
sach, a także pomocy w uzyskiwaniu świadczeń in+ 
walidzkich, 

5) kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania 
twórczości własnej, 

6) korzystania z urządzer't i zajęć kultura lno-oświato
wych i sportowych, radia, telewizji, książek i prasy, 

7) komun ikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem, 
właściwym kuratorem sądowym oraz wybranym 
przez siebie przedstawicielem, o którym mowa 
wart. 42, 

8) komunikowania się z podmiotami, o których mowa 
wart.38§ 1, 

9) zapoznawania się z opiniami, sporządzonymi przez 
administrację zakładu karnego, stanowiącymi pod
stawę podejmowanych wobec niego decyzji, 

10) składania wniosków, skarg i próśb organowi wła
śc iwemu do ich rozpatrzenia oraz przedstawiania 
ich, w n ieobecności innych osób, administracji za
kładu karnego, kierownikom jednostek organiza
cyjnych Służby Więziennej, sędziemu penitencjar
nemu, prokuratorowi i Rzecznikowi Praw Obywa
te łski ch , 

11) prowadzen ia korespondencji, bez jej cenzurowa
nia, z organami państwowymi i samorządowymi 
oraz Rzeczn ikiem Praw Obywatelskich. 

Art. 103. § 1. Skazani, ich obrońcy i pełnomocnicy 
oraz właściwe organizacje pozarządowe mają prawo 
kierować skargi do organów powołanych na podsta+ 
wie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Po lską umów 
międzynarodowych dotyczących ochrony praw czło

wieka. Korespondencja, w tych sprawach, osób pozba
wionych wolności powinna być bezzwłocznie przeka
zywana do adresata i nie podlega cenzurze . 

§ 2. Przepis art. 8 § 3 stosuje się odpowiednio. 

Art. 104. Korzystanie przez skazanego z przysługu 

jących mu praw powinno następować w sposób nie 
naruszający praw innych osób oraz nie zakłócający 
ustalonego w zakładzie karnym porządku. 

Art. 105. § 1. Skazanemu nałeży umożłiwiać utrzy+ 
mywanie więzi przede wszystkim z rodziną i innymi 
osobami bł iskimi przez widzenia, korespondencję, roz+ 
mowy telefoniczne, paczki i przekazy pieniężne, a w 
uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrektora zakła+ 

du karnego, równ ież przez inne środki łączności, oraz 
ułatwiać utrzymywanie kontaktów z podmiotami, 
o których mowa wart. 38 § 1. 

§ 2. Skazany cudzoziem iec może prowadzić kore
spondencję z właściwym urzędem konsularnym, 

a w razie braku takiego urzędu - z właściwym prze d+ 
stawicielstwem dyplomatycznym oraz korzystać z wi 
dzeń z urzędnikiem konsularnym lub wykonującym 

funkcje konsu łarne pracownikiem przedstawicielstwa 
dyplomatycznego. 

§ 3. Zakres i sposób kontaktów, o których mowa 
w § 1 i 2, w szczególności nadzór nad widzeniami i ko
respondencją, są uzależnione od rodzaju i typu zakła
du karnego, w którym skazany odbywa karę, a także od 
wymogów indywidualnego oddziaływania. 

§ 4. Dyrektor zakładu karnego podejmuje decyzje 
dotyczące zatrzymania lub cenzurowania korespon+ 
dencji , jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa 
zakład u, informując o tym sędziego penitencjarnego 
oraz skazanego. 

Art . 106. § 1. Skazany ma prawo do wykonywania 
praktyk religijnych i korzystania z posług religijnych 
oraz bezpośredniego uczestniczenia w nabożeń

stwach odprawianych w zakładz i e karnym w dni świą
teczne i słuchania nabożeństw transmitowanych 
przez środki masowego przekazu, a także do posiada
nia n i ezbędnych w tym ce lu książek , pism i przedmio
tów. 

§ 2. Skazany ma prawo do uczestniczenia w prowa
dzonym w zakładzie ka rnym nauczaniu religii, bran ia 
udziału w działa lności charytatywnej i społecznej ko+ 
ścioła lub innego związku wyznan iowego, a także do 
spotkań indywidualnych z duchownym kościoła lub in+ 
nego związku wyznaniowego, do którego należy; du+ 
chowni ci mogą odwiedzać skazanych w pomieszcze+ 
niach, w których przebywają. 

§ 3. Korzystanie z wolności religijnej nie może na+ 
ruszać zasad tolerancji ani zakłócać ustalonego po
rządku w za kładzie karnym. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości, po zasięgn ięciu opi+ 
nii odpowiednich władz duchownych kościołów i in+ 
nych związków wyznaniowych, określa, w drodze roz+ 
porządze nia, szczegółowe zasady wykonywania prak
tyk religijnych i korzystania z posług religijnych w za+ 
kładach karnych. 

Art. 107. § 1. Skazani za przestępstwo popełnione 
z motywacji politycznej, religi jnej lub przekonań ide
owych odbywają karę w oddzieleniu od skazanych za 
inne przestępstwa; mają prawo do korzystania z wła
snej odzieży, bie lizny i obuwia oraz nie podlegają obo
wiązkowi pracy. 

§ 2. Z uprawnień, o których mowa w § 1, nie korzy
stają skazani za przestępstwa popełnione z użyciem 
przemocy. 

Art. 108. Administracja zakładu karnego ma obo
wiązek podejmowania odpowiednich działań celem za
pewnienia skazanym bezpieczeństwa osobistego 
w czasie odbywania kary. 
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Art. 109. Skazany otrzym uje trzy razy dziennie po
si ł ki, w tym co najmniej jeden posiłek gorący, o odpo
wiedniej wartości odżywczej , z uwzg lędn ien iem za
trudnienia, w ieku i stanu zd rowia, a w miarę możliwo

śc i ta kże wymogów religijnych i kulturowych, oraz na
pój do zaspokajania pragnien ia. Dzienna norma żywie

niowa d la skazanego powinna zawierać nie m niej niż 
2600 kca l, a d la młodocianego nie mniej n iż 3 200 kca l. 
Skazany, którego stan zd rowia tego wymaga, otrzymu
je wyżywien ie według wskazań lekarza. 

Art. 110. Powierzchnia celi mieszkalnej przypadają

ca na skazanego wynosi nie m niej n iż 3 m Z. Cele wypo
saża się w odpowiedni sprzęt zapewn i ający skazanem u 
osobne miejsce do spania, odpowiednie w arunki hi
gieny, dostateczny dopływ powietrza i o.d powiedn ią do 
pory roku temperatu rę, według norm o k reś l onych dla 
pomieszczeń mieszkalnych, a także oświetle n ie odpo
wiednie do czytania i wykonywania pracy. 

Art. 111. Skazany otrzymuje do użytku, z za kładu 
karnego, odpowiednią do pory roku odzież, bieliznę 
o raz obuw ie, o ile nie korzysta z własnych. Skazanem u 
zapewnia się warunki niezbędne do utrzymania higie
ny osobistej, w szczegól ności otrzymuje on z zakład u 
karnego pościel o raz inne środki do utrzymania higie
ny i czystości w celi. 

Art. 112. Skazany korzysta z niezbędnego dla zdro
w ia wypoczynku, w szczególności z prawa do co naj
mniej godzinnego spaceru i 8-godzinnego czasu prze
znaczonego na sen w ciągu doby. 

Art. 113. § 1. Skazany może dysponować posiada
nym i w zakładz ie karnym przedmiotami wartościowy

mi i środkami pieniężnymi pozostałymi po wywiąza

niu się z ciążącyc h na nim zobowiązań objętych egze
kucją· 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze 
rozpo rządzen ia, szczególowe zasady dysponowania 
przez skazanych posiadanym i przedmiotami warto
ściowymi i środkam i pie niężnym i oraz wysokość 
otrzymywanych kwot pien iężnych wolnych od egzeku
cji. 

Art . 114. Skazanem u, który nie ma możl iwości za
robkowan ia oraz nie posiada n iezbędnych środków 

materia lnych, dyrektor zakładu karnego może przyznać 
miesięczną zapomogę w wysokości do l/ l a przeciętne
go miesięcznego wynagrodzenia pracowników. 

Art. 115. § 1. Skazanym zapewnia s ię bezpłatną 

opiekę lekarską oraz bezplatne zaopatrzenie w leki, 
środki opatrunkowe, a w szczególnie uzasadn ionych 
wypadkach - w n iezbędne protezy. 

§ 2. W szczególn ie uzasadnionych wypadkach moż

na zezwol ić na leczenie skazanego, na jego koszt, przez 
wybranego przez niego lekarza, jak równ ież na korzy
stanie z dodatkowych leków i innych środków medycz
nych. 

Art. 1'6. Skazany ma obowiązek przestrzegania 
przepisów okreś l ających zasady i tryb wykonywania 
kary, ustalonego w zakładz ie karnym porządku oraz 
wykonywania poleceń przełożonych i innych osób 
uprawnionych, a w szczególności: 

1) poprawnego zachowan ia s ię, 

2) przestrzegania higieny osobistej i czystości po
mieszczeń , w których przebywa, 

3) poddania s ię - niezależn ie od obowiązków okre
ślonych w przepisach o zwalczaniu chorób zakaż
nych, wenerycznych i gruźl icy, alkoho lizmu i nar
komanii - przewidzianym przepisami badaniom, 
leczen iu, zabiegom lekarskim, san itarnym oraz re
habil itacji, 

4) wykonywania pracy, jeźeli przepisy szczegó lne, tak
że wyni kające z prawa międzynarodowego, nie 
przewidują zwoln ienia od tego obowiązku, oraz 
wykonywania prac porządkowych w obrębie zakla
du karnego, 

5) dbałości o m ienie zakładu karnego oraz instytucj i 
lub podmiotu gospodarczego, w którym jest za
trudniony, 

6) poddan ia się, w wypadkach i na zasadach okreś l o

nych przepisam i, kontroli osobistej dokonywanej 
za pośredn ictwem osoby tej samej płc i i podczas 
nieobecności osób płci odmiennej oraz sfotografo
wan iu dla celów identyfikacyjnych. 

Art. 117. Skazanego, u którego stwierdzono uza leż

nienie od alkoholu albo środ ków odurzających lub psy
chotropowych, obejmuje się za jego zgodą odpowied
nim leczeniem i rehabil itacją; w razie jej braku - o sto
sowaniu leczenia lub rehabi litacji orzeka sąd peniten
cja rny. 

Art. 118. § 1. W wypadku gdy życiu skazanego gro
zi poważne niebezpieczeństwo, stwierdzone orzecze
niem kom isj i lekarskiej, można dokonać koniecznego 
zabiegu lekarskiego, nie wyłączając ch irurgicznego, 
nawet mimo sprzeciwu skazanego. 

§ 2. W wypadku sprzeciwu skazanego o dokonaniu 
zabiegu orzeka sąd penitencjarny. 

§ 3. W nagłym wypadku, jeżeli zachodzi bezpośred

nie niebezpieczeństwo śm ie rci skazanego, o kon iecz
ności zabiegu decyduje lekarz. 

Art. 119. § 1. Skazany, który w celu wymuszenia 
określonej decyzji lub postępowania organu wyko
nawczego lub uchylen ia s ię od ciążącego na nim obo
wi ązk u powoduje u siebie uszkodzenie ciała lub roz
strój zdrowia, n iezależn ie od odpowiedzia l ności dyscy
plinarnej, może być obciążony w całośc i lub w częśc i 

kosztam i związanym i z leczeniem. 

§ 2. O obciążen iu kosztami, o których mowa w § 1, 
orzeka sąd pen itencjarny. 
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Art. 120. § 1. W razie wyrządzen i a przez skazanego 
z jego winy szkody w mien iu zakładu karnego, nie prze
kraczającej dwukrotnej wysokośc i przeciętneg o mie
sięcznego wynagrodzen ia pracowników, dyrektor tego 
zakładu może wydać orzeczenie o obowiązku skazane
go naprawien ia tej szkody przez zapłatę odpowiedniej 
kwoty pien iężnej ; o rzeczenie wraz z uzasadn ien iem do
ręcza się za interesowanemu. 

§ 2. Skazanemu przysługuje, w terminie 30 dni od 
otrzymania orzeczenia dyrektora, powództwo o usta le
nie, że należność nie istnieje w całości lub w części. 

§ 3. Ściągnięcie należności następuje w trybie prze
w idzianym w przepisach o postępowaniu egzekucyj 
nym w administracj i. 

Oddział 5 

Zatr udni enie 

Art. 121. § 1. Skazanem u zapewnia się w miarę 

możliwości świadczeni e pracy. Skazanego zatrudnia 
s ię na podstawie skie rowania do pracy, umowy o pra 
cę lub na innej podstawie prawnej albo umoż liwia się 

skazanemu wykonywanie pracy za robkowej na własny 

rachunek. 

§ 2. Skazany może podjąć zatrudnienie na podsta
wie umowy o pracę lub wykonywać pracę zarobkową 
na własny rachunek, za zgodą i na warunkach określo

nych przez dyrektora za kładu karnego. 

§ 3. Zdolność skazanego do pracy oraz w miarę po
trzeby rodzaj, warunki i czas pracy okreś la lekarz. 

§ 4. Z obowiązku pracy można zwoln ić skazanego 
kształcącego s i ę lub z innych ważnych przyczyn. 

§ 5. W stosunku do skazanych pracujących stosuje 
się przepisy prawa pracy w zakresie czasu pracy oraz 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 

§ 6. Skazany n<;l karę dożywotn iego pozbawienia 
wolnośc i może wykonywać pracę wyłącznie na terenie 
zakładu karnego. 

Art. 122. § 1. Przy ki erowaniu do pracy uwzg lędnia 

się w m iarę możliwości zawód, wykształcen ie, za inte
resowania i potrzeby osobiste skazanego. 

§ 2. Pracę zapewnia się przede wszystkim skaza
nym zobowiązanym do świadczeń alimentacyjnych, 
a także mającym szczególnie trud ną sytuację material 
ną, osobistą lub rodzinną. 

Art. 123. § l . Praca skazanego jest odpłatna, z za
strzeżeniem § 3 i 4. Wynagrodzen ie za pracę usta la się 
w umowie zawieranej przez dyrektora zakładu karnego 
lub przez skazanego. Wynagrodzenie przysługujące 
skazanemu nie może być n iższe od naj niższego wyna
grodzenia pracowników okreś lonego na podstawie 
Kodeksu pracy. 

§ 2. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wyko
nywane na rzecz zakładu karnego lub za prace porząd

kowe na rzecz samorządu terytorialnego, w wymiarze 
nie przekraczającym 60 godzin miesięcznie, wynagro
dzenie skazanem u nie przysługuje. 

§ 3. Skazanemu, za jego pisemną zgodą, można ze
zwolić na nieodpłatne zat rudn ienie przy pracach pu
blicznych na rzecz organów samorządu terytorialnego 
oraz przy pracach wykonywanych na cele charytatyw
ne, a także przy pracach porządkowych i pomocniczych 
w ykonywanych na rzecz za kładu karnego; nie dotyczy 
to pracy wykonywanej przez skazanego na podstawie 
przep isów prawa pracy. 

§ 4. Za wykonywane prace nieod płatn e mogą być 
skazanemu przyznawane nagrody. 

Art. 124. § 1. Skazanemu zatrudnionemu odpłatnie 

na innej podstawie niż stosunek pracy, z wyjąt k iem 

umów cywi lnopraw nych, p rzysługuje po roku nieprze
rwanej pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia 
wolności , zwolnienie od pracy przez okres 14 dni robo
czych, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia, a ska
zanemu pracującemu na tej podstawie n ieodpłatn ie -
14 dni zwolnienia od pracy, bez prawa do wynagrodze
nia. 

§ 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługują

cego skazanemu zatrudnionemu na podstawie umowy 
o pracę wynosi 18 dni roboczych. 

Art. 125. § 1. Z wynagrodzen ia za pracę lub docho
du, o którym mowa w § 4, potrąca s ię 10% na cele po
mocy określonej wart . 43; z pozostałej części wynagro
dzenia za pracę przypada skazanemu 50%, a resztę 
przekazuje się do budżet u państwa. 

§ 2. Skazanemu, na którym ciąży obowiązek ali 
mentacyjny, można podwyższyć przypadającą mu 
część wynagrodzen ia za pracę do 75%, jeżeli osoba 
uprawniona znajduje się w trudnej sytuacj i material 
nej. Podwyższoną część wynagrodzen ia przekazuje się 
osobom uprawnionym do alimentacj i. 

§ 3. Skazany otrzymuje w ca łości, bez potrąceń, 
o których mowa w § 1, dodatki za pracę uciążliwą, nie
bezpieczną lub szkodliwą dla zdrowia, nagrody regula
minowe i przysł ugujące mu z tytułu zatrudnienia, pre
mie za oszczędność surowca, wynagrodzenie za racjo
nalizatorstwo i wynalazczość oraz wynagrodzen ie za 
pracę wykonywaną ponad określo ną normę pracy lub 
normę czasu pracy. 

§ 4. Skazanemu wykon ującemu pracę zarobkową 
na rachunek własny przypada 75% dochodu pozostałe

go po potrąceniu, o którym mowa w § 1, a resztę prze
ka zuje się do budżetu państwa. 

§ 5. Z częśc i wynagrodzenia za pracę lub docho
du, o którym mowa w § 4, przysł ugującej skazanemu 
wo lne jest w każdym czasie od egzekucji i potrąceń 
60%. 
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Art. 126. § 1. Z wynagrodzenia za p racę, wpłat na 
rzecz skazanego lub z innych żródel gromadzi się fun
dusz, przekazywany skazanem u w chwil i zwolnienia 
z zakladu ka rnego, przeznaczony na przejazd do miej
sca lamieszkan ia i na utrzymanie, do wysokości jedne
go przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pra
cowników; z funduszu tego nie prowadzi się egzekucj i. 

§ 2. Min ister Sprawiedliwosci okresla, w d rodze 
rozporządzenia, szczegółowe zasady i sposób groma
dzenia funduszu, o którym mowa w § 1. 

Art. 127. Okresy pracy, za którą przysluguje wyna
grodzenie, wykonywanej przez skazanego w czasie od
bywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem prac, 
o których mowa wart. 123 § 2 i 3, są okresami skladko
wymi na zasadach określonych w przepisach o zaopa
t rzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin. 

Art . 128. § 1. Okresy wykonywan ia przez skazane
go odpłatnego zatrudnienia, z wylączeniem pracy wy
konywanej na podstawie umów cywilnoprawnych, 
wlicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnie
nia pracownicze, z zastrzeżeniem § 2 i 3. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje s i ę, jeżeli w myśl prze
pisu prawa lub postanowienia u kładu zbiorowego pra
cy do stażu pracy wlicza s ię tylko okresy zatrudnienia 
w danym zakładz ie pracy, w określonej bra nży albo 
okresy pracy na określonych stanowiskach lub pracy 
wykonywanej w szczególnych warunkach. 

§ 3. Okresu pracy, o którym mowa w § 1, nie w licza 
s ię do okresu pracy: 

1) od którego zależy nabycie prawa do url opu wypo
czynkowego lub innego świadczen ia przysł ug ują

cego z upływem roku pracy lub okresu krótszego 
niż rok, 

2) wymaganego do zajmowania określonego stano
wiska pracy. 

Art. 129. § 1. Rada Ministrów może określać, w dro
dze rozporządzen ia, zasady i t ryb powierzania podm io
tom gospodarczym, instytucjom lub organizacjom wy
konywania określonych zadań w zakresie zatrudnienia 
i nauczania skazanych oraz opieki postpen itencja rnej. 

§ 2. Rada Ministrów okreś l a, w drodze rozporządze

nia, zasady i zakres udzielania jednostkom, o których 
mowa w § 1, zwolnień od podatków, a także otrzymy
wan ia przez te jednostki zamówień na towary i usługi. 

§ 3. Minister Sprawied l iwości w porozumieniu 
z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej może określać, 
w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady zatrud
niania skazanych. 

Oddział 6 

Nauczanie 

Art. 130. § 1. W zakładach karnych prowadzi się na
uczanie obowiązkowe w zakresie szkoły podstawowej, 
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a także nauczanie w zakresie ponadpodstawowym i na 
kursach zawodowych. 

§ 2. Zakład karny ma obowiązek prowadzenia na
uczania, stosownie do możliwości i uzdo lnień młodo

cianych skazanych, o których mowa w § 3. 

§ 3. Pierwszeństwo w uzyskaniu możliwości obję

cia nauczaniem w zakładzie karnym mają skazani, któ
rzy nie ukończyli szkoły podstawowej lub nie mają wy
uczonego zawodu albo po odbyciu kary nie będą mo
gli go wykonywać. 

§ 4. Skazanym nie posiadającym wystarczających 
środków pieniężnych udostępnia się nieodpłatnie nie
zbędne podręczni k i i pomoce naukowe. 

Art. 131. § 1. Skazani mogą za zgodą dyrektora za
k ładu karnego uczyć się w szkołach poza obrębem za
kładu karnego, jeżeli spełniają ogólnie obowiązujące 
wymagan ia w oświaci e publicznej, zachowują s ię po
prawnie oraz nie zagrażają porządkowi prawnemu. 

§ 2. Dyrektor może zezwolić skazanemu na udział 
w konsultacjach i zdawanie egzaminów poza zakła
dem karnym, jeże l i spełnia on warunki wymienione 
w § 1. 

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się do skazanych na ka
rę dożywotniego pozbawienia wolności. 

Art. 132. Praca w warsztatach szkolnych i praktycz
na nauka zawodu jest obowiązkowa, jeżeli wynika 
z programu nauczania. Praktyczna nauka zawodu mo
że być połączona z pracą produkcyjną, jeżeli jest to 
zgodne z tym programem. 

Art. 133. Skazanemu wywiązującemu się z obo
wiązków ucznia po roku nauki można udzielić 14-dnio
wego urlopu, jeżel i nie ma on prawa do takiego urlopu 
z tytułu wykonywanej pracy, w ramach którego korzy
sta on z takich uprawnień i ulg, jakie w okresie urlopu 
p rzysł ugują skazanemu pracującemu . 

Art. 134. Minister Sprawiedliwości w porozumie
niu z Ministrem Edukacji Narodowej określa, w drodze 
rozpo rządzenia, szczegółowe zasady i tryb prowadze
nia nauczania w za kładach karnych oraz zasady odpłat

ności za pracę skazanych w warsztatach szkolnych 
i pracę wykonywaną przez skazanych odbywających 

pra ktyczną naukę zawodu. 

Oddzi ał 7 

Dz i ałalność ku lt uralno - ośw i atowa, społec z na 
o r az wychowanie fizy czne i zajęcia sportowe 

Art. 135. § 1. W zakładach karnych stwarza s ię ska
zanym warunki odpowiedniego spędzania czasu wol 
nego. W tym celu organizuje się zajęcia kultura lno
-oświ atowe, wychowania f izycznego i sportowe oraz 
pobudza aktywność społeczną skazanych. 
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§ 2. W każdym zakładzie karnym prowadzi się 

zwłaszcza wypożyczalnię książek i prasy dla skazanych 
oraz stwarza możliwość korzystania z urząd zen aud io
wizualnych w świet l icach i w ce lach mieszkalnych. Ko
rzystając z tych u rządzen skazany nie może zakłócać 
ustalonego porządku w zakladzie. 

Art. 136. § 1. Skazanym można zezwolić na tworze
nie zespołów w celu prowadzen ia dziala l ności kultu ral 
nej, oświatowej , społecznej i sportowej. Z tych wzg lę
dów można również zezwo l ić na nawiązywa nie kontak
tów oraz na wspóldziałanie z odpowiednimi stowarzy
szeniami, organizacjami i instytucjami. W szczególno
ści można zezwol ić na podejmowanie prac na ce le pu
bliczne, jak równ ież na rea l izację innych społecznie 

uznanych celów. 

§ 2. Dyrektor zakładu karnego może powołać rzecz
ników skazanych w celu powierzenia im zadan opin io
twórczych i konsultacyjnych. 

Oddzi ał 8 

Nagrody i ulgi 

Art. 137. Skazanemu wyróżn iającemu s ię dobrym 
zachowaniem w czasie odbywania kary mogą być 
przyznawane nagrody. Nagroda może być również 
przyznana skazanemu w ce lu zachęcenia go do popra
wy zachowania. 

Art. 138. § 1. Nagrodami są w szczególności: 

1) zezwolen ie na dodatkowe lub dłuższe widzenie, 

2) zezwolenie na widzenie bez osoby dozorującej , 

3) zezwolenie na widzenie w oddzielnym pomieszcze
niu, bez osoby dozorującej, 

4) zatarcie wszystkich lub niektórych ka r dyscyplinar
nych, 

5) nagroda rzeczowa lub pien iężna, 

6) podwyższenie części wynagrodzenia za pracę przy
padającej skazanemu nie więcej niż o 50%, na 
okres do 3 miesięcy, 

7) zezwolenie na widzenie bez dozoru, poza obrębem 
zakładu karnego, z osobą najbliższą lub osobą god
ną zaufan ia, na okres nie przekraczający jednorazo
wo 30 godzin, 

8) zezwolenie na opuszczenie zakladu karnego bez do
zoru, na okres nie przekraczający jednorazowo 
14 dni. 

§ 2. Inne nagrody określi regu lamin. 

Art. 139. § 1. Nagrody wymienione wart. 138 § 1 
pkt 7 1ub 8 można przyznać skazanemu, którego posta 
wa w czasie odbywania ka ry uzasadnia przypuszcze
nie, że w czasie pobytu poza ·zakładem karnym będzie 
przestrzegał porządku prawne90, po odbyciu przez 
niego co najmniej połowy"tej części ka ry, po której 
mógłby być warunkowo przedterminowo zwoln iony. 

§ 2. Przyznanie nagród wymienionych wart. 138 
§ 1 pkt 7 lub 8 tymczasowo aresztowanemu, mające

mu prawa i obowiązki skazanego odbywającego karę 
pozbawien ia wolności, wymaga zgody organu, do któ
rego dyspozycji pozostaje. 

§ 3. Łączna liczba nagród wymien ionych wart. 138 
§ 1 pkt 7 nie może przekroczyć 28 w roku. 

§ 4. Łączny czas trwania nagród wymienionych 
wart. 138 § , pkt 8 nie może przekroczyć 28 dni w ro
ku . 

§ 5. Skazanemu odbywającemu karę 25 lat pozba
wienia wolności nagroda wymien iona wart. 138 § 1 
pkt 7 lub 8 może być przyznana po odbyciu co najmniej 
5 lat, a skazanemu odbywającemu karę dożywotniego 

pozbawien ia wol ności - po odbyciu co najmniej 151at 
kary. 

§ 6. Przyznanie nagrody wymienionej wart. 138 § 1 
pkt 7 lub 8 skazanemu odbywającemu karę 25 lat po
zbawienia wol ności albo karę dożywotn iego pozba
wienia wolności, w zakładzie karnym typu zamkn ięte

go, wymaga zgody sędziego penitencjarnego. 

§ 7. Nagrody wymienione wart. 138 § , pkt 7 1ub 8 
dyrektor zakładu karnego przyznaje z urzędu lub na pi
semny wniosek przełożonego skazanego. Inne nagro
dy może przyznawać również osoba upoważniona 

przez dyrektora zakładu karnego. 

Art. 140. § 1. W razie korzystania przez skazanego 
z nagród wymienionych wart. 138 § , pkt 7 lub 8 albo 
z zezwolenia, o którym mowa wart. 141 § 4, ma on obo
wiązek bezzwłocznego zgłoszenia s ię do jednostki Po
licji, właściwej terytorialnie dla miejsca jego przebywa
nia w okresie korzystania z zezwolenia, w celu potwier
dzenia miejsca pobytu. 

§ 2. Skazany korzystający z zezwolen, o których mo
wa w § 1, w każdym przypadku zmiany miejsca poby
tu ma obowiązek be~włocznego zgłoszenia się do jed
nostki Policji właściwej terytorialnie dla nowego miej
sca jego przebywania. 

§ 3. Dyrektor zakładu karnego może zobowiązać 

skazanego, korzystającego z zezwolen, o których mo
wa w § " do określonego zachowania s ię, a zwłaszcza 
do przebywania w okreś l onych w zezwoleniu miej
scach pobytu lub częstszego zgłaszania się do jednost
ki Policji. 

§ 4. Czasu przebywania skazanego poza zakładem 
karnym, na podstawie zezwolen, o których mowa 
w § 1, nie odlicza się od okresu odbywania ka ry, ch yba 
że sędzia penitencjarny zarządz i inaczej w wypadku, 
gdy skazany w tym czasie nadużył zaufania. 

Art. 141. § 1. W wypadkach szczególnie uzasadnio
nych warunkami rodzinnymi lub osobistymi skazane
go nagrody mogą być stosowane jako ulgi. 
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§ 2. Nie przyznaje się jako ulg nagród wymienio
nych wart. 138 § l pkt 7 lub 8. 

§ 3. Ulgi przyznaje dyrektor zakładu karnego na 
prośbę skazanego lub osoby naj bliższej albo na wnio
sek przełożonego skazanego. 

§ 4. W wypadkach szczególn ie ważnych dla skaza
nego można mu zezwolić na opuszczenie zakładu ka r
nego, na czas nie przekraczający 5 dni, w miarę potrze
by w asyście funkcjona riusza Służby Więziennej lub in
nej osoby godnej zau fania. W stosunku do osadzonych 
w zakładz ie karnym typu zamkniętego zezwolenia tego 
udziela sędzia penitencjarny, a w wypadkach nie cier
piących zwłoki - dyrektor zakładu karnego. 

Oddział 9 

Kary dyscyplinarne 

Art. 142. § l. Skazany podlega odpowiedzialności 
dyscyplinarnej za zawinione naruszen ie nakazów lub 
zakazów wynikających z ustawy, regu laminu lub in
nych przepisów wydanych na jej podstawie albo usta
lonego w zakładz ie karnym lub miejscu pracy porząd
ku, zwane dalej "przekroczen iem". 

§ 2. Jeżeli przekroczenie zawiera znamiona wykro
czenia, skazany podlega odpowiedzialności dyscypli
narnej, chyba że wykroczenie popeł nione zostało 
w czasie pobytu poza obrębem zakładu ka rnego. 

Art . '43. § 1. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) nagana, 

2) pozbawienie wszystkich lub niektórych nie wyko
rzystanych przez skazanego nagród lub ulg albo 
zawieszenie ich wykonan ia, na okres do 3 miesię
cy, 

3) pozbawienie korzystania z udział u w niektórych za 
jęciach ku lturalno-oświatowych lub sportowych, 
z wyjątkiem korzystania z ks i ążek i prasy, na okres 
do 3 miesięcy, 

4) pozbawienie możl iwości otrzymania paczek żywno

ściowych, na okres do 3 miesięcy, 

5) pozbawienie lub ograniczenie mOżliwości dokony
wania zakupów a rtykułów żywnościowych lub wy
robów tytoniowych, na okres do 3 miesięcy, 

6) udzielanie widzen w sposób uniemożl iwiający bez
poś redni kontakt z osobą odwiediającą, na okres 
do 3 miesięcy, 

7) obn iże n ie przypadającej skazanemu części wyna
grodzenia za pracę, nie więcej n iż o 25%, na okres 
do 3 miesięcy, 

8) um ieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 28 dni. 

§ 2. Kar dyscyplinarnych wymienionych w § 1 pkt 4, 
51ub 8 nie stosuje się wobec kobiet ciężarnych , karmią

cych lub sprawujących opiekę nad własnymi dziećmi 
w domach matki i dziecka. 

§ 3. Kara dyscyplinarna okreś lona w § l pkt 8 pole
ga na osadzeniu skazanego pojedynczo w celi, w wa
runkach uniemożliwiających kontakt z innymi skazany
mi; szczegółowe warunki osadzenia określi regulam in. 

Art . 144. § 1. Kary dyscyplinarne określone w 
art. 143 § 1 pkt 4-8 wymierza dyrektor za kład u karne
go, a inne kary - równ ież osoba przez niego upoważ

niona. 

§ 2. Kary dyscyplinarne wymierza się z urzędu lub 
na pisemny wniosek przełożonego skazanego. 

Art. 145. § 1. Wymierzając karę dyscyplinarną 

uwzględnia się stopień zawinienia i zasady indywidu
alizacji, mając w szczególności na względzie rodzaj 
i okoliczności czynu, stosunek do popełnionego prze
kroczenia, dotychczasową postawę, cechy osobowości 
i stan zdrowia skazanego oraz cele wychowawcze. 

§ 2. Przed wymierzeniem kary dyscyplinarnej wy
słuch uje się obwinionego, zapoznaje s ię z opinią wy
chowawcy, a jeżeli zachodzi pot rzeba - również skła

dającego wniosek o ukaranie oraz z opiniami innych 
osób, a także z zeznan iami świadków. Postępowanie 
może odbywać się w obecności innych skazanych, je
żeli przemawiają za tym względy wychowawcze. 

§ 3. Przed wymierzeniem kary dyscyplinarnej 
określonej wart. 143 § 1 pkt 8 zasięga s i ę opinii leka
rza lub psychologa. Wymierzenie tej kary w wymiarze 
powyżej 14 dni wymaga zgcdy sędziego penitencjar
nego. 

Art. '46. § 1. Za jedno przekroczenie wymierza się 
tylko jedną ka rę dyscyplinarną. W wypadku gdy skaza
ny popełnił więcej przekroczeń, zanim zostal ukarany 
za którekolwiek z nich, wymierza się jedną karę, odpo
wiednio surowszą. 

§ 2. Ponowne wymierzen ie ka ry dyscyplinarnej nie 
może nastąpić w taki sposób, aby była ona bezpośred

nio przedłużeniem odbywania takiej samej ka ry, chyba 
że łączny okres trwania wymierzonych kar nie przekra
cza przewidzianej granicy czasu trwan ia tej kary. 

§ 3. W wypadkach uzasadnionych względami wy
chowawczymi można odstąpić od ukarania dyscypli
narnego, wykonanie wymierzonej kary zawiesić na 
okres do 3 miesięcy, zamienić ją na inną mniej dolegli
wą lub karę darować. Po upływie okresu zawieszenia 
wym ierzoną karę uważa się za wykonaną. 

Art. '47 . § l. Nie można wymierzyć kary dyscypl i
narnej, jeżeli od dnia powzięcia przez przelożonego 
wiadomości o popełnieniu przekroczen ia upłynęło 

14 d ni lub od dnia popełnienia przekroczenia - 30 dni. 
Nie można rozpocząć wykonywan ia kary dyscypl inar
nej po upływie 14 dni od jej wymierzenia. 

§ 2. Terminy określone w § l nie biegną, jeżeli ska 
zany przebywa poza obrębem zakładu karnego bez ze
zwolenia lub w związku z leczeniem wyn ikłym z samo-



Dzien nik Ustaw Nr 90 - 2816 - Poz. 557 

uszkodzenia, a także w okresie zawieszenia wykonania 
ka ry dyscyplinarnej. 

Art. 148. § 1. Wym ierzoną karę dyscypl inarną wy
konuje się bezzwłoczn ie. Sędzia penitencjarny może 
wstrzymać wykonan ie kary dyscyplinarnej na czas po
t rzebny do wyjaśn ienia okoliczności uzasadniających 

jej wym ierzenie, a także uchylić karę dyscyplinarną 
z powodu jej niezasadności lub przekazać sprawę dy
rektorowi zakladu karnego do ponownego rozpozna
nia. 

§ 2. J eżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia 
odbycie wymierzonej kary dyscypl inarnej w calości lub 
w części, wykonywan ie jej nal eży odroczyć lub prze
rwać albo zamie n ić na ta ką ka rę dyscyplinarną, którą 

skazany może odbyć. Decyzję w tym względzie podej
muje dyrektor zakladu karnego, po zasięgnięciu opin ii 
lekarza. 

§ 3. W czasie wykonywania kary dyscyplinarnej 
umieszczenia w celi izolacyjnej lekarz lub psycholog 
kontroluje zdolność skazanego do odbywania tej ka 
ry. 

§ 4. W czasie wykonywan ia kary dyscyplinarnej. 
o której mowa w § 3, dyrektor zakładu karnego może, 
w wypadkach uzasadn ionych względami rodzinnymi, 
osobistymi lub wychowawczymi, zezwolić skazanemu 
na widzenie lub rozmowę telefoniczną. 

Art. 149. Jeżeli zostały ujawnione nowe fakty lub 
dowody nie znane przedtem , wskazujące na to, iż uka
rany jest niewinny, dyrektor zak ładu karnego uchyla 
karę dyscypli narną i uznaje ją za niebyłą oraz podejmu
je stosowną decyzję mającą na celu uchylenie skutków 
ukaran ia. 

Oddział 10 

Odroczenie i przerwa wykonania kary 
pozbawienia wolności 

Art. 150. § ,. Wykonanie kary pozbawienia wo lno
ści w wypadku choroby psychicznej lub innej ciężkiej 
choroby uniemożliwiającej wykonywanie tej kary sąd 
odracza do czasu ustania przeszkody. 

§ 2. Za ciężką chorobę uznaje się taki stan skazane
go, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym mo
że zagrażać życi u lub spowodować dla jego zdrowia 
poważne niebezpieczeństwo. 

Art. 151 . § ,. Sąd może odroczyć wykonanie kary 
pozbawienia wolności na okres do 6 miesięcy, jeżel i 

natychmiastowe wykonan ie kary poci ągnęłoby dla 
skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki, a także 
w razie wystąpienia okol iczności, o której mowa 
wart . 248. 

§ 2. Okres odroczenia biegnie od dnia wydania po
stanowienia w tym przedm iocie. 

§ 3. Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie, 
jednakże łączny okres odroczenia nie może przekro
czyć roku, chyba że chodzi o kobietę c iężarną lub 
w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka i sprawowania 
nad nim opieki. 

Art. 152. Jeżeli odroczenie wykonania kary nie 
przekraczającej 2 lat pozbawienia wolności trwało 

przez okres co najmniej jednego roku ~ sąd może wa
runkowo zawiesić wykonanie tej kary na zasadach 
określonych w art. 69~75 Kodeksu karnego. 

Art. 153. § , . Sąd penitencjarny udziela przerwy 
w wykonan iu kary w wypadku określonym wart . 150 
§ 1 do czasu ustania przeszkody. 

§ 2. Sąd penitencjarny może udzielić przerwy w wy
konaniu kary, jeżeli przemawiają za tym ważne wzglę
dy zdrowotne, rodzinne lub osobiste. Sądem peniten
cjarnym właściwym m iejscowo do udzielania dalszych 
przerw jest sąd, który udziel i ł pierwszej przerwy. Prze
pis art. 151 § 3 stosuje się odpowiednio. 

§ 3. Nie można udzielić przerwy przed upływem ro
ku od dnia ukończenia poprzedniej przerwy i powrotu 
po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypa 
dek Choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby ska
zanego albo inny wypadek losowy. 

§ 4. Udzielając przerwy w wykonaniu kary, sąd mo
że zobowiązać skazanego do utrzymywania w okresie 
tej przerwy kontaktu z sądowym kuratorem zawodo
wym w miejscu pobytu, niezmieniania bez jego zgody 
miejsca pobytu, podjęcia starań o znalezienie pracy za
robkowej lub meldowania się we wskazanej jednostce 
Policji. 

Art. 154. § ,. Złożenie zażalenia na postanowienie 
o udzieleniu przerwy powoduje wstrzymanie wykona
nia postanowienia do czasu jego uprawomocnienia 
się. Postanowienie podlega jednak wykonaniu bez
zwłoczn ie , jeżeli zostało wydane na wniosek prokura
tora albo j eżeli prokurator oświadczył, że nie sprzeci
wia s ię udzieleniu przerwy. 

§ 2. Zażalenie wniesione przez prokuratora podle
ga rozpoznaniu w terminie 14 dni. 

Art. 155. § , . J eżeli przerwa w wykonaniu ka ry po
zbawienia wolności trwała co najmniej jeden rok, 
a skazany odbył co najmniej 6 mieSięcy kary ~ sąd pe
nitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z od 
bycia reszty kary na zasadach określonych wart. 77 
i art. 78 § 1 i 2 Kodeksu karnego, przy czym zwolnienie 
może nastąpić w każdym czasie, bez ograniczeń wyn i
kających z art. 78 i 79 Kodeksu karnego. 

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

Art. 156. § 1. Odroczenie wykonania kary sąd może 
odwołać w razie ustania przyczyny, dla której zostało 
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udzielone, lub w wypadku, gdy skazany nie korzysta 
z odroczenia w celu, w jakim zostało udzielone, albo ra~ 
żąco narusza porządek prawny. 

§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do przerwy 
w wykonan iu kary, z tym że odwołanie przerwy może 
nastąpić również z powodu niewykonywania obowiąz
ków określonych wart. 153 § 4; postanowienie o odwo
laniu przerwy wydaje sąd penitencjarny, który jej 
udzielił. 

§ 3. Jeżel i w czasie przerwy w odbywaniu kary ska 
zany popelnił przestępstwo, w związku z którym zosta
ło zastosowane tymczasowe aresztowanie, kara po
zbawienia wolności, której odbywanie zostało prze
rwane, pod lega wykonaniu z mocy prawa. 

Art. 157. Odroczenie wykonania kary pozbawienia 
wołności wobec żołnierza sąd może odwołać również 
na wn iosek właściwego dowódcy. 

Art. 158. Wniosek o zwolnienie od wykonania kary 
pozbawienia wolności, o której mowa wart. 336 § 3 i 4 
Kodeksu karnego, powinien być złożony nie póżnie; niż 
w dniu ukończen ia służby przez żołnierza. 

Oddział 11 

Wa r unkowe przedterm i nowe zwolnienie 

Art. 159. Warunkowo zwołnionego sąd penitencjar
ny może w okresie próby oddać pod dozór kuratora są
dowego, osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, orga
nizacji lub instytucji, do której działalności należy tro
ska o wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub po
moc skazanym, oraz nałożyć na niego obowiązki okre 
ślone wart. 72 § 1 Kodeksu karnego. Wobec skazane
go, o którym mowa wart. 64 Kodeksu ka rnego, oraz 
młodocianego, który popełnił przestępstwo umyślne, 
a także wobec skazanego na karę dożywotniego pozba
w ien ia wolności, oddanie pod dozór kuratora sądowe

go jest obowiązkowe. 

Art. 160. § 1. Sąd penitencjarny odwołuje warunko
we zwoln ienie, jeżeli zwolniony w okresie próby popeł
n ił przestępstwo umyślne, za które orzeczono prawo
mocnie karę pozbawienia wolności bez warunkowego 
zawieszenia jej wykonania. 

§ 2. Sąd penitencjarny może odwołać warunkowe 
zwolnienie, jeżeli zwolniony w okresie próby rażąco 

narusza porządek prawny, w szczególno~ici popełnił in
ne przestępstwo lub została orzeczona kara inna niż 
określo na w § 1 albo gdy uchyla się od dozoru, wyko
nywania nałożonych obowiązków lub orzeczonych 
środków karnych. Przed odwołaniem warunkowego 
zwolnienia sąd penitencjarny, o ile jest to możliwe, wy
słuch uje skazanego lub jego obrońcę. 

§ 3. W razie odwołania warunkowego zwolnienia 
nie za li cza s ię na poczet kary okresu spędzonego na 
wolności . 

Art. 161. § 1. O warunkowym zwolnien iu orzeka sąd 
penitencjarny; posiedzenie powinno odbyć się w za kła
dzie karnym. 

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

§ 3. Wniosku skazanego ł ub jego obrońcy, złożone
go przed upływem terminów określonych wart. 77 § 2 
lub art. 78 Kodeksu karnego ł ub przed upływem 3 mie
sięcy od dnia wydania postanowienia o odmowie wa
runkowego zwolnien ia, nie rozpoznaje się aż do upły

wu tego terminu lub tego okresu. 

Art. 162. § 1. Sąd penitencjarny powin ien wysłu
chać przedstawiciela administracji zakładu karnego, 
a także wysłuchać sądowego kuratora zawodowego, 
jeżeli składał wniosek o warunkowe zwolnienie. 

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

§ 3. Na postanowienie odmawiające udzielenia wa
runkowego zwolnienia przysługuje zażalenie dyrekto
rowi zakładu karnego lub sądowemu kuratorowi zawo
dowemu, jeżeli składali wniosek o warunkowe zwol
nienie. 

Art. 163. § 1. W sprawach związanych z wykona
niem orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz 
w sprawie odwołania warunkowego zwolnienia wła
ściwy jest sąd penitencjarny, który udzielił zwolnie
nia, a jeżeli zwolniony pozostaje pod dozorem - sąd 

penitencjarny, w którego okręgu dozór jest wykony
wany. 

§ 2. Sąd penitencjarny może, w granicach przewi 
dzianych wart. 80 § 1 i 2 Kodeksu karnego, zmienić 
okres próby. Sąd może również w okresie próby usta
nawiać, rozszerzać lub zmien iać obowiązki wymienio
ne wart. 72 § 1 Kodeksu karnego albo od wykonania 
nałożonych obowiązków zwolnić, jak również oddać 
skazanego pod dozór lub od dozoru zwoln ić . 

§ 3. Sądowy kurator zawodowy może złożyć w nio
sek o oddanie pod dozór, jak również wniosek o zmia
nę okresu próby, ustanowienie, rozszerzenie łub zmia
nę obowiązków, o których mowa wart. 72 § 1 Kodeksu 
karnego. Sądowy kurator zawodowy może też złożyć 
wniosek o zwolnienie od wykonywania tych obowiąz
ków albo o zwoln ien ie od dozoru, a także o odwołan ie 

w arunkowego zwolnienia. 

§ 4. W okresie próby kurato r sądowy, osoba, sto
warzyszenie, organizacja lub instytucja, pod które j 
dozór oddano zwolnionego, informuje sąd o jego za
chowaniu, w szczegól n ości o tym, czy wykonuje on 
nałożone obowiązk i i przestrz ega porządku prawne
go. 
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Oddział 12 

Zwa ł nianie skazanych z zakładów karnych 
i warunki udzielania im pomocy 

Art. 164. § l. Okres do 6 miesięcy przed przewidy
wanym warunkowym zwolnieniem lub przed wykona
niem kary stanowi , w miarę potrzeby, czas niezbędny 
na przygotowanie skazanego do życia po zwoł nieniu, 

zwłaszcza d ł a nawiązania kontaktu z kuratorem sądo
wym ł ub podmiotami, o których mowa wart. 38 § 1. 
Okres ten ustala, za zgodą skazanego, komisja peniten 
cjarna. 

§ 2. Okres, o którym mowa w § 1, może również wy
znaczyć sąd penitencjarny w postanowieniu o udzie le
niu lub odmowie warunkowego zwolnienia, jeżeli uzna 
to za n i ezbędne . 

Art. 165. § 1. W okresie, o którym mowa wart. 164, 
skazany powinien w miarę możliwości odbywać karę 
w zakła dz ie karnym położonym najbl iżej przyszłego 

miejsca zamieszkania. 

§ 2. Skazanemu można zezwolić na dysponowanie 
pieniędzmi poza obrębem zakładu karnego oraz na 
opuszczanie tego zakładu , łącznie na czas do 14 dni. 
zwłaszcza w celu podejmowania starań o uzyskanie po 
zwolnieniu odpowiednich możliwości zamieszkania 
i pracy. 

§ 3. Kurator sądowy łub podmioty, o których mowa 
wart. 38 § 1, ustalają ze skazanym zakres niezbędnej 

pomocy w społecznej readaptacj i j sposób jej udziele
nia. 

§ 4. Jeże li skazany nie posiada dokumentu tożsa
mości, administracja zakładu karnego podejmuje czyn
ności niezbędne do otrzymania przez niego takiego do
kumentu. Skazany ma obowiązek współdziałania 
w tym zakresie. 

Art. 166. § 1. Zwalnianym skazanym, mającym 
tr udności w znalezieniu zatrudnienia, zakwaterowania 
oraz otrzymania niezbędne(pomocy lekarskiej, właści
we organy lub instytucje udzielają niezbędnej doraźnej 
pomocy. 

§ 2. Administracja zakładu karnego zwalniając ska
zanego udziela mu stosownych informacji o możliwo

śc i ach uzyskania n i ezbędnej pomocy. 

§ 3. Skazani zwalniani z zakładów karnych, którzy 
nie dysponują wystarczającymi środkami własnymi, 
otrzymują w chwi li zwolnienia kwotę w wysokości do 
1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pra
cowników lub jej odpowiedni ekwiwalent. 

Art . 167. § 1. Skazany, przed zwolnieniem z za kła

du ka rnego, ma prawo zwrócić się do sądu peniten
cjarnego z wnioskiem o zastosowanie względem nie
go dozoru sądowego kurato ra zawodowego, zwłasz
cza jeś l i oczekujące go warunki życia po zwolnien iu 

z zakładu ka rnego mogą m u utrudniać społeczną re
adaptację· 

§ 2. Oddając skazanego pod dozór sądowego kura
to ra zawodowego sąd penitencjarny może za zgodą 
skazanego nałożyć na niego obowiązki, o których mo
wa wart. 72 § 1 Kodeksu karnego. 

§ 3. Skazanem u oddanemu pod dozór i wypełn iają

cem u nałożone na niego obowiązki zapewnia s ię 

w mia rę możl iwości tymczasowe zakwaterowanie 
i udziela pomocy w otrzymaniu zatrudnienia w miej
scach oraz instytucjach wskazanych przez sądowego 
kuratora zawodowego. 

§ 4. Czas trwania dozoru, o któ rym mowa w § 1, nie 
może przekraczać 2 lat. 

Art. 168. Jeże l i termin zwo lnien ia skazanego odby
wającego ka rę przypada na dzień ustawowo wo lny od 
pracy, zwoln ien ie to następuje w dniu poprzedzającym 

ten term in. 

Rozdział XI 

Wykonywanie dozoru , warunkowego umorzenia 
postępowania i warunkowego zawieszenia 

wykonania kary 

Oddział 1 

Dozór 

Art. 169. § 1. Skazany, na którego nałożono obo
wiązki, a także oddany pod dozór, obowiązany jest 
przestrzegać obowiązków ustanowionych przez sąd na 
okres próby lub związanych z dozorem. 

§ 2. Skazany oddany pod dozór obowiązany jest 
bezzwłocznie, a najpóźniej w ciąg u 7 dni od powzięci a 
wiadomości o oddaniu go pod dozór, zgłosić się do ku
ratora sądowego tego sądu rejonowego, w okręgu któ
rego dozór ma być wykonywany. 

§ 3. Skazany obowiązany jest stawić s ię na wezwa
nie sądu lub kuratora sądowego i udzielać wyjaśnień 

co do przebiegu dozoru i wykonywania nałożonych na 
niego obowiązków, umożliwić kuratorowi wejście do 
mieszkania oraz i nformować go o zmianie m iejsca za
t rudnienia, zam ieszkania lub pobytu. 

§ 4. Dozór wykonuje s ię w miejscu zamieszkan ia 
lub pobytu skazanego, jeżeli ustawa nie stanowi ina
czej. 

Art. 170. § 1. Sprawowanie dozoru powierza się 

kuratorowi sądowemu tego sądu rejonowego, 
w okręgu którego środek ten jest lub ma być wykony
wany. 

§ 2. Sprawowanie dozoru może być powierzone 
także stowarzyszeniu, organizacj i lub instytucji, do któ
rych działalności na leży t roska o wychowanie, zapo
bieganie demora lizacj i lub pomoc skazanym, albo oso-
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bie godnej zau fania; powierzenie dozoru następuje na 
ich wn iosek lub za ich zgodą. 

Art. 171. § 1. Kurato rami sądowymi są kurato rzy za
wodowi i spoleczni. 

§ 2. Zadaniem kuratora' sądowego, a także innych 
osób, stowarzyszeń, organizacj i i instytucj i wykonuj ą

cych dozór jest pomoc w readaptacji społecznej skaza
nego. Kontrola ścislego wykonywan ia przez skazanego 

. nałożonych na niego obowiązków j poleceń ma na ce
lu wychowawcze oddzia lywanie i zapobieganie powro
towi do przestępstwa. 

Art. 172. § 1. Kurator sądowy, któremu powierzono 
dozór nad skazanym, powin ien nawiązać z nim bez
zwłocznie kontakt i poinformować go o jego obowiąz
kach i uprawnieniach. 

§ 2. Kurator sądowy obowiązany jest do ski ada ni a 
sądowi okresowych sprawozdań z przebiegu dozoru, 
w szczególności ma obowi ązek bezzwlocznego powia
domien ia sądu o popelnieniu przez skazanego prze
stępstwa lub o innym rażącym naruszeniu przez niego 
porządku prawnego. 

Art. 173. § 1. Sądowy kurator zawodowy organizu
je i prowadzi dzialania mające na celu pomoc skazane
mu w spolecznej readaptacji oraz kieruje pracą sądo
wych kuratorów społecznych i innych osób wykonują

cych dozór samodzieln ie lub z upoważnienia stowarzy
szeń, organizacj i i instytucji. 

§ 2. Do zakresu działania sądowego kuratora zawo
dowego należy w szczególności: 

1) kontrolowanie zachowa nia skazanego w okresie 
próby, 

2) ski ada nie wn iosków o zm ianę okresu próby, O usta
nowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków 

w okresie próby, o zwolnienie od wykonywania 
tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub 
zwolnienie od dozoru, 

3) składan ie wniosków o odroczenie lub o przerwę 
wykonania kary, o warunkowe zwolnienie lub 
o zwo lnienie od reszty ka ry ogran iczenia wolno
ści, 

4) składa ni e w niosków o podjęcie postępowania wa
runkowo umorzonego, o zarządzen ie wykonania 
zawieszonej kary, o odwolanie warunkowego 
zwoln ienia, o odwołanie odroczenia ł u b przerwy 
wykonania kary albo o wykonanie kary zastępczej, 

5) wykonywan ie czynności związanych z organizowa
niem i kontrolowan iem wykonania kary ogranicze
nia wolności, 

6) udzie lan ie pomocy z funduszu pomocy postpen i
tencjarnej, 

7) branie udz iału w posiedzeniach sądu w przedmio
cie wykonywania środków karnych związanych 

z poddaniem sprawcy próbie. 

Art. 174. Do zakresu działania sądowego kuratora 
społecznego nal eży w szczegól ności: 

1) odwiedzanie osób, których dotyczy postępowanie, 
w miejscu ich zamieszkania lub pobytu, wtym rów
n ież w zakładach karnych, oraz kontaktowanie się 
z ich rodzi ną, 

2) żądan ie niezbędnych informacji i wyjaśnień od 
osób znajd ujących się w okresie próby, objętych 
dozorem lub tych, na które nałożono obowiązki, 

3) współdziała nie z właściwymi stowarzyszeniami, or
ganizacjami i instytucjami w zakresie poprawy wa
runków bytowych i zdrowotnych, zatrudnien ia 
i szkolen ia osób, których dotyczy postępowan ie 
wykonawcze, 

4) współdziała nie z admin istracją zakładów karnych 
w zakresie odpowiedn iego przygotowania skaza
nych do zwolnienia, 

5) przeglądanie akt sądowych i sporządzanie z nich 
odpisów w związku z wykonywaniem czynności 
zleconych przez sąd, 

6) przeprowadzanie wywiadów środowiskowych 

i zbieranie niezbędnych informacji od organów ad
ministracj i rządowej, samorządu terytorialnego, 
zakładów pracy, stowarzyszeń, organizacji i insty
tucji, 

7) podejmowanie innych czynności ni ezbędnych dla 
prawidłowego wykonywania kar, środków karnych 
i środków zabezpieczających , 

8) udzielanie skazanym innej stosownej pomocy. 

Art. 175. § 1. Stowarzyszenia, organ izacje i instytu 
cje, którym powierzono sprawowanie dozoru, obowią
zane są w szczególności do; 

1) bezzwłocznego wyznaczenia przedstawiciela do 
wykonywania czynności związanych z dozorem 
oraz udzielania mu pomocy w prawidiowym ich 
wykonywaniu, 

2) utrzymywania, przez wyznaczonego przedstawicie
la, niezbędnych kontaktów z sądem i sądowym ku 
ratorem zawodowym, 

3) zapewnienia, aby w yznaczony przedstawiciel wy
konywał prawidłowo powierzone mu czynności 
związane z dozorem oraz przedstawiał sądowi 
okresowe sprawozdania o zachowan iu się skaza
nego w okresie próby. 

§ 2. Do osoby godnej zaufan ia oraz przedstawicie
la stowarzyszenia, organizacji i instytucji stosuje się 
odpowiednio art. 174, chyba że ustawa stanowi ina
czej. 

Art. 176. Rada Ministrów okreś la, w drodze rozpo
rządzen ia, organizację kuratorskiej służby sądowej, 

szczegółowy zakres praw i obowiązków kuratorów są

dowych, stowarzyszeń, organizacji, instytucji oraz 
osób, którym powierzono sprawowan ie dozoru, a tak
że zasady i t ryb wykonywania dozoru stosowanego 
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w związku z orzeczonymi ka rami, środkami ka rnymi, 
zabezpieczającymi i profilaktycznymi oraz tryb wyzna
czania przedstawiciel i przez stowarzyszenia, organ iza
cje i instytucje. 

Oddział 2 

Warunkowe u morzenie postępowania karnego 

Art. 177. W sprawach związanych z wykonywaniem 
orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania 
karnego właściwy jest sąd, który w danej sprawie orze
kał w pierwszej instancji, jednakże w stosunku do oso
by oddanej pod dozór, w kwestiach dotyczących wyko
nania tego środka oraz obowiązków związanych z okre
sem próby, właśc iwy jest sąd rejonowy, w którego 
okręgu dozór jest lub ma być wykonywany. 

Oddział 3 

W a runkowe zawieszenie wy kona n ia kary 

Art. 178. § 1. W sprawach związanych z wykona 
niem orzeczen ia o warunkowym zawieszeniu wykona 
nia kary oraz w sprawie zarządzen i a wykonania zawie
szonej kary właściwy jest sąd, który w danej sprawie 
orzekał w pierwszej instancji, jednakże w stosunku do 
osoby skazanej przez sąd powszechny pozostającej 

pod dozorem właściwy jest sąd rejonowy, w któ rego 
okręgu dozór jest lub ma być wykonywany. 

§ 2. Przed wydaniem postanowien ia w przedmiocie 
zarządze nia wykonania zawieszonej kary sąd powin ien 
wysłuchać skazanego lub jego obrońcę. 

Rozdz ia ł XII 

Środki karne 

Oddział l 

Pozbawienie praw publicznych 

Art. 179. W razie orzeczenia pozbawienia praw pu
blicznych sąd zawiadamia: 

l ) właściwy dla miejsca ostatn iego zamieszkania lub 
pobytu skazanego odpowiedni organ adm inistracji 
publicznej, 

2) Kancelarię Prezydenta Rzeczypospoli tej Polskiej, je
żeli skazany ma order, odznaczenie lub tytuł hono
row y, 

3) organy i instytucje, w których skazany pelnił ostat
nio funkcje objęte utratą, 

4) organ właściwy w sprawach powszechnego obo
wiązku obrony, w którego ewidencji skazany figu 
ru je. 

Oddział 2 

Zakazy 

Art. 180. W razie orzeczenia zakazu zajmowania 
określ onego stanowiska lub wykonywan ia okreś lone-

go zawodu, sąd przesyła odpis wyroku właściwemu 

organowi administ racj i rządowej lub samorządu tery
tori alnego oraz pracodawcy albo instytucj i, w której 
skazany za jmuje objęte zakazem stanowisko lub wyko
nuje objęty zakazem zawód. Jeżeli skazany za jm uje 
stanowisko kie rownicze lub inne odpowiedzia lne sta
nowisko, sąd przesyła odpis wyroku równ ież właściwej 

jednostce nadrzędnej. 

Art. 181 . W razie orzeczenia zakazu prowadzenia 
okreś lonej dz iałalności gospodarczej, sąd przesyła od
pis wyroku odpowiedniemu organowi adm in istracji 
rządowej lub samorządu terytorialnego, właściwemu 
dla miejsca zamieszkan ia skazanego lub dla miejsca 
prowadzenia dz i ałalności gospodarczej objętej zaka
zem. 

Art. 182. W razie orzeczenia zakazu prowadzenia 
pojazdów, sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu 
organowi adm inistracji rządowej lub samorząd u tery
torialnego właściwemu dla miejsca zamieszkania ska
zanego. Jeżel i skazany prowadził pojazd wykonuj ąc 

pracę zarobkową, o orzeczeniu sąd zawiadamia po
nadto pracodawcę, u którego skazany jest zatrudnio
ny. 

Art. 183. Jeżeli skazany, w związku z wykonywa
nym przez siebie zawodem lub prowadzen iem określo
nej działalności gospodarczej, należy do zrzeszenia za
wodowego, stowarzyszenia, związku lub cechu albo in 
nej organizacji gospodarczej, sąd zawiadamia je 
o orzeczeniu zakazu wykonywan ia zawodu lub prowa
dzenia określonej dz i ałalności gospodarczej. 

Art. 184. Przesyłając odpis wyroku, w którym orze
czono środek karny wymien iony w niniejszym oddzia
le lub oddziale 1, albo zawiadomienie o wymierzeniu 
takiego środka, sąd podaje na podstawie treści wyroku 
datę początkową, od której należy l iczyć okres wykony
wania tego środka. 

Art. 185. Pracodawcy lub instytucje wymien ione 
wart. 180 i 181 podejmują stosowne decyzje i bez
zwłoczn ie zawi adamiają o tym sąd, który w razie 
stwierdzenia nieprawidłowości nakazuje je usunąć. 

Art. 186. Jeżeli w obec skazanego zastosowano 
art. 72 § 1 Kodeksu karnego, przepisy art. 180 i 181 sto
suje się odpowiednio. 

Oddział 3 

Przepadek przedm iotów 

Art. 187. Sąd bezzwłoczn ie po uprawomocnieniu 
się wyroku przesyła jego odpis lub wyciąg urzędowi 

skarbowemu, właściwemu ze wzg lędu na siedzibę są

du pierwszej instancji, w celu wykonania środka karne
go przepadku przedmiotów lub ściągnięcia kwoty pie
n iężnej stanowiącej równowartość przedm iotów, któ
rych przepadku o rzec nie było można. 
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Art. 188. § 1. Wykonując środek karny przepadku 
przedmiotów, urząd skarbowy przejmuje w posiadanie 
skład niki mienia wymienione w wyroku. Przed przystą

pieniem do przejęcia składników mienia u rząd ten nie 
ma obowiązku wcześn iejszego wzywan ia osoby, u któ
rej się znajdują, do ich wydania. 

§ 2. Przejęte nieruchomości urząd skarbowy prze
kazuje w zarząd właściwym organom admin istracj i rzą

dowej. 

§ 3. Przejęte rzeczy ruchome, wierzytelności i inne 
prawa majątkowe urząd skarbowy spienięża według 
przepisów o egzekucji świadczen pieniężnych w postę

powaniu egzekucyjnym w administracj i. 

§ 4. Przejęte przedmioty o wartości historycznej, 
naukowej lub artystycznej spienięża się, gdy wskazane 
przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pań 

stwowe muzeum, biblioteka lub archiwum nie wyrażą 
zgody na ich nieodpłatne nabycie. 

Art. 189. Przepadek rzeczy głównej obejmuje rów
nież przynależności tej rzeczy, chyba że co innego wy
nika z orzeczenia. 

Art. 190. § 1. Orzeczony środek karny przepadku 
przedmiotów nie narusza praw rzeczowych ograniczo
nych obciążających objęte przepadkiem składnik i mie
nia, z wyjątkiem hipoteki i prawa zastawu, które wyga
sają, a wierzytelności zabezpieczone tymi prawami 
podl egaj ą zaspokojen iu do wysokości sumy uzyskanej 
ze spieniężenia składników mienia lub ich wartości, 
gdy nie zostaną spieniężone i nie podlegają zn iszcze
niu. 

§ 2. Zaspokojenie wierzyciela, którego wierzytel
ność jest zabezpieczona hi poteką lub zastawem, jeże l i 

przedmiot zastawu nie podlega spie ni ężeniu, następu

je po oszacowaniu nieruchomości lub przedmiotu za
stawu. Oszacowanie nieruchomości, według przepi
sów o egzekucji z nieruchomości, urząd skarbowy zle
ca komornikowi sądowemu. 

Art. 191. § 1. Podstawę ujawnienia Skarbu Panstwa 
jako właścicie l a nieruchomości w księdze wieczyste j 
oraz podstawę wykreślenia obciążających ją hipotek 
stanowi orzeczenie o zastosowaniu środka karnego 
przepadku przedmiotów, które nieruchomości tej do
tyczy. 

§ 2. W razie wytoczenia przez osobę trzecią po
wództwa o zwolnien ie nieruchomości od wykonania 
środka karnego przepadku przedmiotów, wpis własno

ści Skarbu Państwa do księgi w ieczystej może nastąpić 

po prawomocnym odda leniu powództwa. 

Art. 192. § 1. W razie uchylenia orzeczenia o prze
padku przedmiotów, darowania tego środka lub zwol
nienia rzeczy, w wyn iku wniesionego powództwa, 
składn ik i mienia przejęte w trakcie wykonania środka 
karnego zwraca się uprawnionemu. W razie niemożno-

ści zwrotu, Skarb Panstwa odpowiada za stratę , którą 

pon iósł uprawniony. 

§ 2. Osoba, której zwraca się przedmioty objęte 
przepadkiem lub wypłaca odszkodowanie w ramach 
odpowiedzialności, o której mowa w § 1, obowiązana 
jest do zwrotu Skarbowi Państwa sum zapłaconych 
w ierzycielom na podstawie art . 190 do wysokości war
tości zwróconych składników mienia lub wypłaconego 
odszkodowania. Jeżeli zwrotowi podlega nierucho
mość, wierzytelność Skarbu Panstwa zabezpiecza się 
przez wpis hipoteki przymusowej w księdze wieczystej 
prowadzonej dla tej ni e ru chomości. Podstawę wpisu 
stanow i postanowienie o zabezpieczeniu, wydane 
przez urząd skarbowy. 

§ 3. W zakresie nie uregulowanym w niniejszej 
ustawie do odpowiedzialności, o której mowa w § 1, 
stosuje się przepisy Kodeksu cywi lnego. 

Art. 193. § 1. Jeżeli orzeczono przepadek przedmio
tów dołączonych do akt sprawy lub przechowywanych 
w sądowej składnicy dowodów, sąd wydaje te przed
mioty właściwemu organowi skarbowemu. 

§ 2. Jeżeli orzeczono przepadek przedmiotów za
bezpieczonych i oddanych na przechowanie, sąd naka
że instytucji lub osobie, której przedmioty te oddano na 
przechowanie, aby wydala je właściwemu urzędowi 
skarbowemu. 

Art . 194. Minister Sprawied l iwości w porozumie· 
niu z właściwymi ministrami może ustalać, w drodze 
rozporządzenia, wykaz przedmiotów, które, w razie 
orzeczenia ich przepadku, przekazuje się bezpośrednio 
innym organom niż organ egzekucyjny wymieniony 
wart. 187. 

Art. 195. Jeże l i wartość przedmiotów, których prze
padek orzeczono, jest nieznaczna, sąd pozostawia je 
w aktach sprawy albo zarządza ich zniszczenie. Z czyn 
ności zniszczenia spo rządza się protokół. 

Oddzial4 

Naprawienie szkody, nawiązka świadczenia 

pieniężne 

Art. 196. § 1. W razie orzeczenia obowiązku napra
w ienia szkody na rzecz osoby, która nie brała udziału 
w sprawie, nawiązki lub świadczenia pieniężnego, sąd, 
z urzędu i bez pobierania jakichkolwiek opłat, przesyła 
tytuł egzekucyjny pokrzywdzonemu łub innej osobie 
uprawnionej. 

§ 2. Przy podziale sumy uzyskanej z egzekucji - na
leżności z tytułu obowiązku naprawienia szkody, na
wiązki lub świadczen ia pien iężnego podlegają zaspo
kojeniu w kolejności przewidzianej dla należności w ie
rzycieli, którzy prowadzili egzekucję, według przepi 
sów Kodeksu postępowania cywilnego, chyba że ze 
względu na rodzaj należności podlegają zaspokojeniu 
w kolejn ości wyższej. 
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Oddział 5 

Podanie wyroku do publicznej wiadomości 

Art. 197. § 1. Sąd określa sposób podania wyroku 
do publicznej wiadomości, jeżeli nie okreś l ono tego 
w wyroku. 

§ 2. Na postanowienie w tym przedmiocie zażale
nie przysług uje także pokrzywdzonemu, choćby nie był 

stroną w procesie. 

Art. 198. § 1. W razie orzeczenia podania wyroku do 
publ icznej wiadomości przez ogłoszenie w czasopi
śm ie, sąd przesyła odpis wyroku lub wyciąg z wyroku, 
ze wzmianką dotyczącą prawomocności, redakcj i okre
ślonego w wyroku czasopisma, z poleceniem wydruko
wania w jednym z najbliższych jego numerów. 

§ 2. Redakcja czasopisma ma obowi ązek zawiado
mić sąd o wykonaniu polecenia , przesyłając jednocze
śnie egzemplarz, w którym zamieszczono ogłoszenie; 
w ra zie nieprawidłowości sąd nakazuje je usunąć. 

Art. 199. § 1. W razie orzeczenia podania wyroku do 
publicznej wiadomości w inny sposób, sąd - zgodnie 
z treścią wyroku - wydaje komu należy odpowiednie 
polecenie, przesyłając jednocześnie odpis wyroku lub 
wyciąg z wyroku ze wzmianką o prawomocności. 

§ 2. Ten, kto otrzymał polecenie, ma obowiązek je 
wykonać w czasie, miejscu i w sposób określony przez 
sąd oraz bezzwłocznie zawiadomić o tym sąd, który 
w razie zauważenia n ieprawidłowości nakazuje je usu
nąć . 

Rozdz iał XII I 

Środki zabezpieczające 

Art. 200. Środki zabezpieczające przewidziane 
w przepisach Kodeksu ka rnego wykonuje się w zakła
dach psych iatrycznych i zakładach leczenia odwykowe
go podległych Ministrowi Zdrowia i Opieki Społecznej. 

Art. 201. § 1. Wykonując orzeczenie o zastosowaniu 
środka zabezpieczającego związanego z umieszcze
niem w zamkniętym za kładzie psychiatrycznym lub le
czenia odwykowego, sąd przesyła odpis orzeczenia, 
wraz z poleceniem doprowadzenia sprawcy, właściwe

m u organowi służby zdrowia, właściwej jednostce Po
licj i lub właściwemu organowi wojskowemu, a odpis 
orzeczenia i polecenie przyjęcia - kierownikowi wła
ściwego zakładu. 

§ 2. Jeżeli sprawca przebywa w zakładz ie karnym 
albo areszcie śledczym, polecenie doprowadzenia sąd 
przesyła dyrektorowi tego zakładu lub aresztu, załącza
jąc odpis orzeczenia. 

§ 3. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej w porozu
mieniu z Ministrem Sprawiedliwości usta la, w drodze 
rozporządzenia, wykaz zakładów psychiatrycznych i za-

kładów leczenia odwykowego przeznaczonych do wy
konywan ia środków zabezpieczających, określa ich po
jemność, zasady kierowania do nich oraz postępowa
nia ze sprawcami w nich umieszczonymi. a także wa
runki zabezpieczen ia tych zakładów. 

Art. 202. Sprawcę, wobec którego zastosowano 
środek zabezpieczający, o którym mowa wart. 201 § 1, 
poddaje się właściwemu leczeniu lub terapii. 

Art. 203. § 1. Kierownik zakładu zamkn iętego, 

w którym wykonuje się ś rodek zabezpieczający, nie rza
dziej n iż co 6 miesięcy zawiadamia sąd o stanie zd ro
wia sprawcy umieszczonego w tym zakładz ie i o postę

pach w leczeniu lub terapii albo zawiadam ia sąd bez
zwłocznie, jeże l i uzna, że w związku ze zm i aną stanu 
zdrowia sprawcy jego dalsze pozostawanie w zakładz ie 

nie jest konieczne. 

§ 2. Sąd może w każdym czasie żądać opin ii o sta
nie zdrowia i stosowanym leczeniu lub terapii oraz ich 
wyników wobec sprawcy umieszczonego w zakładzie, 

o którym mowa w § 1. 

Art. 204. Sąd, nie rzadziej niż co 6 miesięcy, a w wy
padku uzyskania opinii, że dalsze pozostawanie spraw
cy w zamkniętym za kładzie , w którym wykonuje się 
środek zabezpieczający, nie jest kon ieczne, bezzwłocz
nie orzeka w przedm iocie dalszego stosowania tego 
środka. W razie pot rzeby sąd zasięga opinii biegłych, 

powiadam i ając o tym kierownika tego za kładu. 

Art. 205. Do wykonywania środków zabezpieczają
cych, które polegaj ą na zakazie zajmowan ia ok reś l o

nych stanowisk, wykonywania okreś l o nego zawod u 
lub prowadzenia określonej dzia ła lnośc i gospodarczej, 
przepa dku przedmiotów albo zakazie prowadzen ia po
jazdów, stosuje się art . 180-195. 

Rozdział XIV 

Należności sąc!.,we 

Art. 206. § 1. Sąd wzywa osobę zobowiązaną do 
uiszczenia kosztów sądowych lub pien iężnej kary po
rządkowej do ich za płacenia w termin ie 30 dni, a w ra
zie bezskutecznego upływu tego terminu na leżności te 
ściąga się w drodze egzekucji. 

§ 2. W zakresie odraczania, rozkładania na raty 
I umarzania na leżności sądowych stosuje się odpo
wiednio art. 49- 51, przy czym okres odroczenia pie
n iężnej kary porządkowej nie może przekraczać 6 mie
sięcy. 

Rozdzi ał XV 

Tymczasowe aresztowanie 

Art. 207. Wykonanie tymczasowego aresztowania 
służy rea lizacj i celów, dla których ten środek zastoso
wano, a w szczególności zabezpieczeniu prawidłowe
go toku postępowania karnego. 
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Art. 208. § 1. Areszty śledcze podlegają Ministrowi 
Sprawied liwości. 

§ 2. Tymczasowe aresztowanie wykonuje się w 
aresztach śledczych . 

§ 3. Areszty śledcze mogą być tworzone jako samo
dzielne areszty lub jako wyodrębnion e oddziały w za
kładach karnych. 

§ 4. Aresztem ś ledczym kieruje dyrektor. 

§ 5. Minister Sprawiedliwości , w drodze zarządze
nia, tworzy i znosi areszty śledcze. 

Art. 209. Do wykonywania tymczasowego areszto
wania stosuje się odpowiednio przepisy odnoszące 
się do wykonywania kary pozbawienia wolności, ze 
zmianami wynikającym i z przepisów niniejszego roz
działu. 

Art. 210. Przyjmując tymczasowo aresztowanego 
do aresztu śledczego nal eży go bezzwłocznie poinfor
mować o przysługujących mu prawach i c i ążących na 
nim obowiązkach , a zwłaszcza umożliwić mu zapozna
nie się z przepisami niniejszego kodeksu i regu laminu 
wykonywania tymczasowego aresztowania, oraz pod
dać odpowiednim badaniom lekarskim i zabiegom sa
nitarnym. 

Art. 211. § 1. Po przyjęciu tymczasowo aresztowa
nego do aresztu śledczego bezzwłocznie zawiadamia 
się o tym organ, do którego dyspozycji tymczasowo 
aresztowany pozostaje. 

§ 2. Tymczasowo aresztowany ma prawo, bez
zwłocznie po osadzeniu go w areszcie śledczym, zawia
domić o m iejscu swojego pobytu osobę najbliższą al
bo inną osobę, stowarzyszenie, organizację lub insty
tucję, a także swojego obrońcę. Tymczasowo areszto
wany cudzoziemiec ma ponadto prawo powiadomić 
właściwy urząd kon su larny, a w razie braku takiego 
urzędu - właściwe przedstawicielstwo dyplomatycz
ne. 

§ 3. Tymczasowo aresztowanego zwalnia się w 
dniu, w którym upływa termin zastosowania tymcza
sowego aresztowania. 

§ 4. Wykonanie środka zabezpieczającego wobec 
tymczasowo aresztowanego następuje po uchylen iu 
tymczasowego aresztowania. 

Art. 212. § 1. Tymczasowo aresztowani powinni 
być rozmieszczani w areszcie śledczym w sposób za
pobiegający ich wzajemnej demoralizacji. W szczegól
ności na leży oddzielać nie karanych od uprzednio od
bywających karę pozbawienia wolności oraz młodo
cianych od dorosłych, chyba że względy wychowaw
cze przemawiają za umieszczen iem dorosłego z mło
docianym. 

§ 2. Przy rozm ieszczaniu tymczasowo aresztowa
nych admin istracja aresztu śledczego uwzg lędn ia 

wskazania organu, do którego dyspozycji pozostają, 
mające na celu zabezpieczenie prawidłowego toku po
stępowania karnego i zapewnien ie bezpieczenstwa 
w areszcie. 

§ 3. Jeżeli zachodzi konieczność izolowania tymcza
sowo aresztowanych od siebie, organ, do któ rego dys
pozycji pozostają, informuje o tym dyrektora aresztu 
ś ledczego. 

Art. 213. W wypadkach określonych w Kodeksie 
postępowania karnego tymczasowe aresztowanie wy
konuje się poza aresztem śledczym w zakładzie leczni
czym wskazanym przez organ stosujący tymczasowe 
aresztowanie lub organ, do którego dyspozycji tymcza
sowo aresztowany pozostaje. Organ ten określa rów
nież warunki umieszczenia tymczasowo aresztowane
go we wskazanym zakładzie leczniczym. 

Art. 214. § 1. Poza wyjątkami przewidzianymi 
w przepisach niniejszego rozdziału, tymczasowo aresz
towany korzysta co najmniej z takich uprawnieni jaki e 
przysługują skazanemu odbywającemu ka rę pozba
wienia wolności w systemie zwykłym w zakładz i e kar
nym typu zamkniętego i nie stosuje się do niego ogra
niczen innych niż te, które są konieczne do zabezpiecze
nia prawidłowego toku postępowania karnego, utrzy
mania porządku i bezpieczeństwa w areszcie śledczym 
oraz zapobieżenia wzajemnej demoralizacji tymczaso
wo aresztowanych. 

§ 2. O użyci u środka przymusu bezpośredniego, 
broni lub psa służbowego względem tymczasowo 
aresztowanego zawiadamia się bezzwłocznie organ, 
do którego dyspozycji pozostaje. 

Art. 215. § l . Tymczasowo aresztowany ma prawo 
do porozumiewania się z obrońcą lub pełnomocnikiem 
będącym adwokatem podczas nieobecności innych 
osób oraz korespondencyjnie. Jeżeli organ, do którego 
dyspozycj i tymczasowo aresztowany pozostaje, za
strzeże przy widzen iu obecność swoją lub osoby upo
ważnionej - widzenie odbywa się w sposób wskazany 
przez ten organ. 

§ 2. Tymczasowo aresztowanemu należy umożliwić 

przygotowan ie się do obrony. 

Art. 216. § l . Tymczasowo aresztowany może ko
rzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia, chyba że 
zakłóca to porządek ustalony w areszcie śledczym lub 
sprzeciwiają się temu wzg lędy bezpieczeństwa lub 
względy san itarne. 

§ 2. Tymczasowo aresztowany może za zgodą orga
nu, do którego dyspozycji pozostaje, oraz dyrektora 
aresztu korzystać z wyżywienia, środków leczniczych 
i higieny otrzymywanych spoza aresztu śledczego. 

§ 3. Organ, do którego dyspozycji tymczasowo 
aresztowany pozostaje, może ograniczyć lub określi ć 

sposób korzystania przez tymczasowo aresztowanego 
z uprawnień, o których mowa w § 1 i 2. 
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Art. 217. § 1. Tymczasowo aresztowany może uzy
skać widzenie po wyrażeniu zgody przez organ, do któ
rego dyspozycji pozostaje; korespondencja tymczaso
wo aresztowanego podlega cenzurze tego organu, 
chyba że organ ten zarządzi inaczej . 

§ 2. Organ, o którym mowa w § 1, może ograniczyć 
lub określić sposób korzystania przez tymczasowo 
aresztowanego z prawa do kontaktowania się z du
chownymi świadczącymi poslugi religijne lub innymi 
osobami, jeżeli wymaga tego ko nieczność zapewnie
nia prawidłowego toku postępowa ni a karnego. 

Art. 218. § 1. Tymczasowo aresztowany ma obo
wiązek wykonywania prac porządkowych w obrębie 
aresztu śledczego; przy innych pracach może zostać za 
trudniony tylko za jego zgodą. Zatrudn ienie poza obrę
bem aresztu śledczego wymaga ponadto zezwolenia 
organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowa
ny pozostaje. 

§ 2. Tymczasowo aresztowany zatrudniony odpłat

nie otrzymuje 100% wynagrodzenia: jeżel i wykonuje 
pracę zarobkową na własny rachunek, otrzymuje 100% 
dochodu. 

§ 3. Tymczasowo aresztowany może być za jego 
zgodą zatrudniony nieodpłatnie w obrębie aresztu 
śledczego. 

Art. 219. Tymczasowo aresztowany może rozporzą
dzać posiadanymi w areszcie śledczym pieniędzmi, 
przedmiotami wartościowymi i innymi przedmiotami, 
w tym wpłacać pieniądze na rachunek bankowy, chyba 
że organ, do którego dyspozycji pozostaje, zarządzi 
inaczej. 

Art. 220. Z pieniędzy tymczasowo aresztowanego 
nie podlega egzekucji kwota do wysokości 50% prze
ciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników, 
niezbędna na pokrycie kosztów przejazdu z aresztu 
śledczego do miejsca zamieszkania i na utrzyma
nie w ciągu najbliższych dni po zwolnieniu. Przepis 
art. 126 stosuje się odpowiednio. 

Art. 221 . Tymczasowo aresztowanemu nie przyzna
je się nagród; ulg i przyznaje się na zasadach określo
nych w regu laminie. 

Art . 222. § 1. Tymczasowo aresztowany podlega 
odpowiedzi alności dyscyplinarnej za umyślne naru
szenie nakazów lub zakazów wynikających z ustawy, 
regulaminu lub innych przepisów wydanych na jej 
podstawie albo ustalonego w areszcie śledczym po
rządku. 

§ 2. Kary dyscyplinarne są następujące: 

1) nagana, 

2) pozbawienie korzystania z własnego wyżywienia 
na okres do 14 dni , 

3) pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywno

ściowych na okres do m iesiąca, 

4) pozbawienie przyznanej ulgi, 

5) umieszczenie w celi izolacyjnej na okres do 14 dni. 

Art. 223. § l . Tymczasowo aresztowany może być, 
nie wcześniej niż po upływie 14 dni od wydania wyro
ku skazującego sądu pierwszej instancji, przeniesiony 
do zakładu karnego; sąd, do którego dyspozycji tym
czasowo aresztowany pozostaje, może postanowić 

inaczej. 

§ 2. W stosunku do tymczasowo aresztowanego 
przeniesionego na podstawie § 1 do zakładu karnego 
stosuje się regulamin wykonywania . tymczasowego 
aresztowania, chyba że wyraził on zgodę na stosowa
nie względem niego regulaminu wykonywan ia kary 
pozbawienia wolności. 

CZĘŚĆ WOJSKOWA 

Rozdział XVI 

Przepisy ogólne 

Art. 224. Przepisy części ogólnej, szczególnej i koń

cowej stosuje się odpowiednio do żołnierzy, a w wy
padkach wskazanych w ustawie - także do osób po
wołanych do pełnienia służby wojskowej, ze zmianami 
wynikającymi z przepisów niniejszej części. 

Art. 225. § 1. W odniesieniu do orzeczeń sądów 
wojskowych praw a i obowiązki organów postępowa
nia wykonawczego wymienionych wart. 2 pkt 1-4 i 6 
odpowiednio mają: 

1) sąd wojskowy pierwszej instancji, 

2) sąd wojskowy, o którym mowa wart. 3 § 3, 

3) prezes sądu wojskowego lub upoważniony sędzia 
wojskowy, 

4) wojskowy sędzia penitencjarny, 

5) wojskowy kurator społeczny. 

§ 2. Organami postępowania wykonawczego są 
także: 

1) dowódca jednostki wojskowej, 

2) organ administracj i wojskowej właściwy ze wzg lę

du na kompetencje służbowe. 

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

Art. 226. § 1. Nadzór penitencjarny nad wykony
waniem kary aresztu wojskowego, tymczasowego 
aresztowania zastosowanego przez sąd wojskowy 
oraz zatrzymaniem sprawuje wojskowy sędzia peni
tencjarny. 

§ 2. Nadzór określony w § 1 dotyczy również kary 
ograniczenia wolności wykonywanej w wydzielonej 
jednostce wojskowej. 
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Rozdział XVII 

Kara ograniczenia wolności 

Art. 227. § 1. Karę ograniczenia wol ności w obec 
osób wymien ionych wart. 323 § 3 Kodeksu karnego 
wykonuje dowódca jednostki wojskowej, w której ska 
zany pełni służbę, lub inny właściwy dowódca. 

§ 2. Karę ogran iczen ia wolności wobec osób wy
mienionych wart. 323 § 4 Kodeksu karnego wykonuje 
dowódca wydzielonej jednostki wojskowej . 

Art. 228. § 1. Minister Obrony Narodowej, w drodze 
zarządzen ia, tworzy i znosi jednostki wojskowe wydzie
lone do wykonywania kary określonej wart. 323 § 4 Ko
deksu karnego. 

§ 2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu 
z Ministrem Sprawiedliwości określa, w drodze rozpo
rządzenia, regulami n wykonywania kary określon ej 
wart. 323 § 4 Kodeksu karnego. 

§ 3. Zawarte w regulaminie odstępstwa od ogólnie 
obowi ąz ującego porządku wojskowego mają służyć 
wzmożen iu dyscypliny społecznej i wojskowej oraz 
utrwa len iu wiedzy wojskowej. 

Art. 229. § ,. Jeżeli w wyroku orzeczono obowiązek 
określony wart. 323 § 3 Kodeksu karnego, dokonywa
nie potrąceń następuje stosownie do wskazań sądu. 

§ 2. Dowódca jednostki wojskowej zawiadamia sąd 
o potrąceniach dokonywanych z wynagrodzenia skaza
nego. 

Art. 230. § 1. Zwolnienie od reszty kary przewidzia 
ne wart. 83 Kodeksu karnego może nastąpić również 
na wniosek dowódcy jednostk i wojskowej. 

§ 2. 00 orzekan ia w przedmiocie określonym 

wart. 323 § 5 Kodeksu karnego stosuje się odpowied
nio art. 13. 

Rozdział XVIII 

Kara pozbawienia wołności i kara aresztu 
wojskowego 

Art. 231. Szkolenie wojskowe skazanych na ka rę 

aresztu wojskowego ma na celu utrwalenie nabytej 
wiedzy wojskowej, utrzymanie sprawności fizycznej 
i psychicznej, a także wzmożen i e dyscypliny. 

Art. 232. § 1. Szkoleniem wojskowym w za kładzie 
karnym dla odbywających karę aresztu wojskowego 
kieruje ofi ce r wyznaczony, na podstawie odrębnych 
przepisów, do wykonywania zadań poza wojskiem. 

§ 2. Oficer ki erujący szkoleniem wojskowym jest 
zastępcą dyrektora zakład u karnego, a także przełożo

nym żołnie rzy zawodowych wyznaczonych do wyko
nywania zadań w tym zakresie . 

§ 3. Dyrektor zakładu karnego, przed podjęciem de
cyzji związanych z wykonywaniem kary, zapoznaje się 
z opinią oficera kierującego szkoleniem wojskowym; 
oficer ten wchodzi w skład komisji penitencjarnej. 

Art. 233. Oddzieln ie rozmieszcza się następujących 
skazanych : 

' ) oficerów i chorążych, 

2) podoficerów zawodowych, służby nadterminowej 
i okresowej, 

3) pozostałych. 

Art. 234. § ,. Skazany odbywający karę aresztu 
wojskowego może otrzymywać nagrody przewidzia 
ne wart. 138 § 1 i 2, z tym że czas w idzenia określo

nego wart. 138 § 1 pkt 7 nie może przekroczyć 60 go
dzin. 

§ 2. Skazany odbywaj ący karę aresztu wojskowego 
otrzymuje na Dzień Wojska Polskiego od dyrektora za
kład u karnego zezwolenie na widzenie poza obrębem 

zakładu, chyba że przemawia przeciwko temu brak po
stępów w szkolen iu wojskowym . 

Art. 235. § 1. W stosunku do żołn ierza sąd może za
stosować odpowiednio art. 330 Kodeksu karnego, jeże
li wn iosek zloży dowódca jednostki wojskowej. 

§ 2. Na żołnierza odbywającego zasadn iczą służbę 
wojskową, w stosunku do którego zarządzono wykona
nie zastępczej kary pozbawienia wolności, bez względu 
na jej wymiar, sąd może nałożyć odpowiednie obo
wiązki lub środki , okreś l one wart. 67 lub 72 Kodeksu 
karnego. 

Art. 236. Ola realizacj i celów kary dyrektor zakładu 
ka rnego współdzia ła z odpowiednimi instytucjami 
wojskowymi oraz podmiotami, o których m owa 
wart.38§ 1. 

Rozdział XłX 

Środki karne 

Art. 237. W razie orzeczenia wobec żołni erza wyda
lenia z zawodowej służby wojskowej, degradacji lub 
obniżenia stopnia wojskowego sąd zarząd za wykona
nie orzeczonego środka przez właściwego dowódcę 

oraz zawiadamia o treści orzeczenia od powiedni 
w sprawach kadrowych organ wojskowy. 

Art . 238. Jeżel i wobec żołnierza orzeczono ś rodek 
karny inny niż przewidziany wart. 237, sąd zawiadamia 
o orzeczeniu również dowódcę jednostki wojskowej, 
w której skazany pełn ił ostatnio służbę, oraz właściwe 

w sprawach kadrowych o rgany wojskowe. 

Art. 239. § 1. W razi e oddania pod dozór przez sąd 
wojskowy ska zanej osoby cyvv1lnej, sąd ten zwraca się 
do właściwego sądu powszechnego o wyznaczen ie ku 
ratora sądowego. 
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§ 2. W razie zwolnienia z czynnej służby wojsko
wej żołnierza, którego sąd wojskowy oddał pod do
zór po skazaniu, sąd ten zwraca się do właściwego 
sądu powszechnego o wyznaczenie kuratora sądo
wego. 

§ 3. W razie oddania pod dozór przez sąd po
wszechny skazanego żołnierza odbywającego czynną 
służbę wojskową. przepis art. 334 § 2 Kodeksu karnego 
stosuje się odpowiednio. 

§ 4. Dozór wobec żołnierza czynnej służby wojsko
wej wykonuje się w miejscu pełnienia służby. 

Rozdział XX 

Tymczasowe aresztowanie 

Art. 240. Tymczasowo aresztowanych żołnierzy 

służby czynnej osadza się w areszcie śłedczym w wy
dzielonych cełach. 

Art. 241. Osadzonych w areszcie śledczym żołn ie

rzy służby czynnej umieszcza się oddzielnie od innych 
tymczasowo aresztowanych. 

CZĘŚĆ KOŃCOWA 

Rozdział XXI 

Objaśnienie wyrażeń ustawowych 

Art. 242. § 1. Jeżeli w części ogólnej niniejszego ko
deksu używa się określenia "skazany", odpowiednie 
przepisy mają zastosowanie także do tymczasowo 
aresztowanego. 

§ 2. Jeżel i niniejszy kodeks używa w znaczeniu 
ogólnym określenia "oskarżony", należy przez to rozu
mieć również podejrzanego. 

§ 3. Określ enie "sąd" bez blilszego sprecyzowa
nia oznacza sąd powszechny lub wojskowy, który wy
dał wyrok w pierwszej instancji. z tym zastrzeleniem, 
że art. 6 § 1, art. 7, art. 8 § 2, art. 10, 13 i 15 oraz 
art. 18-24 stosuje się odpowiednio do sądu peniten
cjarnego. 

§ 4. Użyte w niniejszym kodeksie określenie 

"przeciętne miesięczne wynagrodzenie pracowni
ków" oznacza przeciętne wynagrodzenie miesięczne 
ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Staty
stycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 
Polskiej "Monitor Połski" do celów emerytalno-ren
towych. 

§ 5. Pod pojęciem zakazu cenzury rozumie się rów
niel zakaz zapoznawania się z treścią pisma. 

§ 6. Ulyte w niniejszym kodeksie określenia "ko
ściół", "inny związek wyznaniowy" nalely rozumieć ja
ko kościół. inny związek wyznaniowy o uregulowanej 
sytuacji prawnej. 

Rozdział XXII 

Przepisy przejściowe i końcowe 

Art. 243. § 1. Przepisy nin iejszego kodeksu stosuje 
się równiel przy wykonywaniu orzeczeń, które stały s ię 

wykonalne przed dniem jego wejścia w życie. 

§ 2. Czynności procesowe w zakresie postępowa
nia wykonawczego i inne czynności wykonawcze, do
konane przed wejściem w życie niniejszego kodeksu 
z zachowaniem przepisów dotychczasowych, są sku
teczne. 

§ 3. W razie wątpliwości, czy ma być stosowane 
prawo dotychczasowe czy Kodeks karny wykonawczy, 
stosuje się niniejszy kodeks. 

Art. 244. Przepisy niniejszego kodeksu stosuje się 
odpowiednio przy wykonywaniu wyroków po przeję
ciu obywatela polskiego skazanego za granicą; okreś le

nie kwa lifikacji prawnej czynu według prawa polskiego 
oraz kary albo środka karnego lub zabezpieczającego 
podiegających wykonaniu następuje według przepi
sów Kodeksu karnego i Kodeksu postępowan ia karne
go. 

Art. 245. Do czasu przekazania obcemu państwu 
cudzoziemca, wobec którego zapadło orzeczen ie, wy
konywane jest ono w trybie niniejszego kodeksu. Wy
konanie tego orzeczenia w tym trybie ustaje w dniu 
przekazania. 

Art. 246. Jeżeli umowa międzynarodowa tak stano
wi, osoby pozbawione wolności na terytorium innego 
państwa, sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w charakterze świadków w toczącym się po
stępowaniu karnym, umieszczane są w areszcie śled

czym. Do osób tych stosuje się przepisy regulujące wy
konywanie tymczasowego aresztowania. 

Art. 247. § 1. W wypadkach uzasadnionych szcze
gólnymi względami sanitarnymi łub zdrowotnymi albo 
poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa dyrektor za
kładu karnego lub aresztu śledczego może na czas 
określony wstrzymać lub ograniczyć zatrudnienie osa
dzonych, kontakty między nimi. udzielanie widzeń 
i spacerów, przeprowadzanie zajęć o charakterze zbio
rowym, odprawianie nabożeństw i udzie lanie posług 
relig ijnych, dokonywanie zakupów, otrzymywanie pa
czek, a także korzystanie z samo i nkasujących aparatów 
telefonicznych, nakazać zamknięcie cel lub innych po
mieszczeń, w których przebywają lub pracują osadze
ni , zabronić posiadania w celi niektórych przedm iotów 
oraz zawiesić funkcję rzeczn ika skazanych. 

§ 2. W wypadku wprowadzenia ograniczeń lub za
kazów, o których mowa w § 1, na okres do 7 dni, dyrek
tor zakładu karnego lub aresztu śledczego bezzwłocz
nie powiadamia o swojej decyzji sędziego penitencjar
nego. Przedłużenie okresu trwan ia og raniczeń lub za
kazów wymaga zgody tego sędziego. Brak zgody sę-
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dziego nie wstrzymuje wykonania decyzji dyrektora za
kładu karnego lub aresztu śledczego. Na decyzję sę
dziego dyrektorowi zakładu lub aresztu przysługuje 

skarga do sądu penitencjarnego. Przepis art. 7 § 5 sto
suje się odpowiednio. 

§ 3. Jeżeli widzenie, ze względu na osobę odwie
dzanego lub odwiedzającego, stwarza zagrożen ie dla 
bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego 
albo dla porządku prawnego, dyrektor zakładu lub 
aresztu może uzależnić jego odbycie od spełnienia wa
runków zapewniających bezpieczeństwo. 

Art. 248. § 1. W szczególn ie uzasadnionych wypad
kach dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego 
może umieścić osadzonych, na czas okreś lony, w wa
runkach, w których powierzchnia w celi na jedną oso
bę wynosi mniej niż 3 m 2. O takim umieszczeniu nale
ży bezzwłocznie powiadomić sędziego penitencjarne
go. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze 
rozporządzenia, zasady i tryb postępowania właści 

wych organów w wypadku, gdy liczba osadzonych 
w zakładach karnych lub aresztach śledczych prze
kroczy w skali kraju ogó l ną pojemność tych zakła 

dów. 

Art. 249. § 1. Minister Sprawied liwości określ a, 

w drodze rozporządzenia, regulamin wykonywania ka
ry p02bawienia wolności i regulamin wykonywania 
tymczasowego aresztowania. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z 
Ministrem Obrony Narodowej określa, w drodze roz
porządzenia, regulamin wykonywania kary aresztu 
wojskowego. 

§ 3. Minister Sprawiedliwości może wydać, w dro
dze zarządzenia, niezbędne do wykonan ia niniejszej 
ustawy przepisy w sprawie dysponowania środkami fi 
nansowymi, w sprawie czynności administracyjnych 
związanych z wykonyw aniem tymczasowego areszto
wania i kary pozbawienia wolności, w sprawie prowa
dzenia oddziaływan penitencjarnych, klasyfikacj i, ewi 
dencji, zatrudn iania, bezpieczenstwa i hig ieny pracy, 
rozliczeń f inansowych, opieki zdrowotnej, wyżywienia, 
warunków bytowych oraz załatwiania w niosków, skarg 
i próśb osób osadzonych w zakładach karnych i aresz
tach ś ledczych, a także ochrony, obrony i bezpieczeń 

stwa zakładów karnych i aresztów śledczych oraz prze
prowadzania w nich kontroli. 

Art. 250. § 1. Minister Sprawiedliwości w porozu
mieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej okre
ś la, w drodze rozporządzenia, zasady, zakres i tryb 
udzielania świadczeń zdrowotnych osobom pozbawio
nym wolności przez zakłady opieki zdrowotnej dla 
osób pozbawionych wolności. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości oraz Minister Zdro
w ia i Opieki Społecznej określają, w drodze rozporzą 

dzenia, zasady, zakres i tryb współdziałan ia zakładów 

opieki zdrowotnej ze słu żbą zdrowia w zakładach ka r
nych i aresztach śledczych w zapewnieniu opieki zdro
wotnej osobom pozbawionym wolności , a zwłaszcza 
świadczen zdrowotnych oraz zaopatrzenia w leki, środ

ki farmaceutyczne i materiały medyczne. 

Art. 251 . § 1. Tymczasowo aresztowany po wniesie
niu aktu oska rżen ia lub skazany może być umieszczo
ny w wydzie lonym pomieszczen iu Pol icji, Straży Gra
nicznej przeznaczonym dla osób zatrzymanych lub 
w wydzielonym pomieszczeniu aresztu garnizonowe
go, jeżeli jego udział w czynności sądowej łączyłby się 
z nadmiernymi trudnościami lub kosztami konwojowa
nia z innej miejscowości. 

§ 2. Umieszczenie tymczasowo aresztowanego lub 
skazanego w pomieszczeniu, o którym mowa w § 1, 
z powodu jego udziału w czynności sądowej może na
stąpić tylko na czas trwania tej czynności. W razie od
roczen ia lub przerwy w jej wykonaniu na czas powyżej 
3 dni, tymczasowo aresztowanego lub skazanego prze
nosi się do właściwego aresztu ś ledczego lub zakładu 
karnego. 

§ 3. Za rządzenia w tym przedm iocie wydaje prezes 
sądu rozpoznającego sprawę - w odniesieniu do tym
czasowo aresztowanego pozostającego do dyspozycji 
innego sądu - za zgodą tego sądu, a w odn iesieniu do 
skazanego - za zgodą właściwego sędziego peniten
cja rnego. 

Art. 252. § 1. Na zarządzenia, o których mowa w 
art. 251 § 3, tymczasowo aresztowanemu lub skazane
mu przysług uje zażalenie do sądu odwoławczego. 

§ 2. Sąd rozpoznaje zażalen ie bezzwłocznie. W ra
zie uznania bezpodstawności um ieszczenia w po
mieszczeniu, o którym mowa wart. 251 § 1, sąd pole
ca bezzwłoczne przeniesienie tymczasowo aresztowa
nego lub skazanego do właściwego aresztu ś ledczego 
lub za kład u ka rnego. Na postanowienie sądu zaża lenie 

nie przysługuje. 

Art. 253. § l. Tymczasowo aresztowany lub skaza
ny, konwojowany przez funkcjonariuszy Policji, Słu żby 
Więziennej , Straży Granicznej lub Urzędu Ochrony 
Państwa albo żołnierzy Żandarmerii Wojskowej, może 
być umieszczony w pomieszczeniu przeznaczonym dla 
osób zatrzymanych, na czas t rwania przeszkody unie
możliwiającej konwojowanie. Decyzję w tym przed
miocie podejmuje dowódca konwoju . W czasie tym nie 
mogą być dokonywane czynności procesowe z udzia
łem konwojowanego w sprawie, w związku z którą jest 
on konwojowany. 

§ 2. Przepis § l stosuje się odpowiednio w razie 
przeszkody uniemożliwi ającej doprowadzenie lub 
przyjęcie tymczasowo aresztowanego albo skazanego 
do aresztu ś ledczego lub za kładu karnego. Decyzję 

w tym przedmiocie podejmuje komendant jednostki 
Policj i, Straży Granicznej, Urzędu Ochrony Państwa lub 
Żandarmerii Wojskowej . 
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§ 3. Przyjmowanie tymczasowo aresztowanych 
I skazanych do aresztów śledczych lub zakładów kar
nych odbywa się w godzinach usta lonych przez Mini
stra Sprawiedliwości w porozumien iu z Ministrem 
Obrony Narodowej oraz Ministrem Spraw Wewnętrz

nych i Adm in istracj i. 

Art. 254. § 1. Wobec tymczasowo aresztowanych 
i skazanych umieszczonych w pomieszczeniach, o któ
rych mowa wart. 251 § 1, stosuje się odpowiednio 
przepisy regulam inu wykonywan ia tymczasowego 
aresztowania, regulami nu wykonywania kary pozba
w ien ia wolności, przepisy o nadzorze penitencjar
nym, a także in ne przepisy regulujące wykonywanie 
tymczasowego aresztowania i kary pozbawienia wo l
nośc i. 

§ 2. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji , 
Minister Obrony Narodowej i Minister Sprawiedliwo
ści określają, w drodze zarządzen ia , wykaz pom iesz
czeń, o których mowa wart. 251 § 1, w których mogą 
być odrębnie um ieszczeni tymczasowo aresztowani 
i skazan i, oraz warunki, którym muszą one odpowia
dać. 

Art. 255. Okresy pracy skazanego, wykonywanej 
przed dniem wejścia w życie nin iejszego kodeksu, wli
cza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia 
pracownicze, na zasadach obowiązujących przed tym 
dniem. 

Art. 256. Stosowanie środków przym usu bezpo
średniego, użycie bron i lub psa służbowego wzg lędem 

osób pozbawionych wol ności reguluje odrębna usta
wa. 

Art. 251. § 1. Z dniem wejścia w życie niniejszego 
kodeksu tracą moc dotychczasowe przepisy dotyczące 
spraw w nim unormowanych. 

§ 2. W szczególności tracą moc: 

1) ustawa z dnia 19 kwietnia 1969 r. - Kodeks karny 
wykonawczy (Oz. U. Nr 13, poz. 98, z 1975 r. Nr 45, 
poz. 234, z 1982 r. Nr 16, poz. 125 i Nr 45, poz. 289, 
z 1985 r. Nr 23, poz. 100 i Nr 3 1, poz. 138, z 1988 r. 
Nr 20, poz. 135, z 1990 r. Nr 14, poz. 85, Nr 34, 
poz. 198 i Nr 36, poz. 206, z 1995 r. Nr 95, poz. 475 
oraz z 1996 r. Nr 61, poz. 283), 

2) przepisy: 

a) art. 36 i 37 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro
kuratu rze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70 i Nr 105, 
poz. 509, z 1995 r. Nr 34, poz. 163 oraz z 1996 r. 
Nr 77, poz. 367), 

b) o stosunku Państwa do Kościołów, dotyczące 
wykonywania praktyk religi jnych osób skaza
nych i tymczasowo aresztowanych. 

Art. 258. Jeżeli do któregokolwiek z przedmiotów 
unormowanych w niniejszym kodeks ie przewidziane 
jest wydanie przepisów wykonawczych, do czasu ich 
wydania zachowują moc przepisy dotychczasowe, je
żeli nie są sprzeczne z przepisami niniejszego kodek
su. 

Art. 259. Ustawa wchodzi w życi e z dniem 1 stycz
nia 1998 r., z tym że przepisy art. 25 1- 254 obowi ą z u

ją nie dłu żej niż przez 10 lat od dnia jej wejśc i a w ży
cie. 
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