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Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160,
poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60,

poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1318, z 2001 r.
Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194 i Nr 151, poz. 1686,
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121, poz. 1033 i Nr 200,
poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 111, poz. 1061) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2 zdanie wst´pne otrzymuje brzmienie:

„Organami post´powania wykonawczego sà:”;

1380

USTAWA

z dnia 24 lipca 2003 r.

o zmianie ustawy — Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia∏aniu bezro-
bociu, ustaw´ z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´zien-
nej oraz ustaw´ z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze-
twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych.



2) w art. 3:

a) w § 2 wyraz „wojewódzki” zast´puje si´ wyra-
zem „okr´gowy”,

b) uchyla si´ § 4 i 5;

3) w art. 6:

a) w § 1 wyrazy „w charakterze strony” zast´puje
si´ wyrazami „jako strona”,

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Je˝eli wnioski, o których mowa w § 1 i 2,
oraz skargi i proÊby, o których mowa w § 2,
oparte sà na tych samych podstawach fak-
tycznych, w∏aÊciwy organ mo˝e wydaç za-
rzàdzenie o pozostawieniu ich bez rozpo-
znania.”;

4) w art. 7 § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Skargi rozpoznaje sàd w∏aÊciwy zgodnie
z art. 3. W sprawach dotyczàcych odbywania
kary pozbawienia wolnoÊci, kary aresztu, ka-
ry porzàdkowej, Êrodka przymusu skutkujàce-
go pozbawienie wolnoÊci, wykonywania
orzeczenia o warunkowym przedtermino-
wym zwolnieniu oraz Êrodka zabezpieczajà-
cego polegajàcego na umieszczeniu w zak∏a-
dzie zamkni´tym sàdem w∏aÊciwym jest sàd
penitencjarny.

§ 3. Skarga na decyzj´, o której mowa w § 1, przy-
s∏uguje skazanemu w terminie 7 dni od dnia
og∏oszenia lub dor´czenia decyzji; decyzj´
og∏asza si´ lub dor´cza wraz z uzasadnieniem
i pouczeniem o przys∏ugujàcym skazanemu
prawie, terminie i sposobie wniesienia skargi.
Skarg´ wnosi si´ do organu, który wyda∏ za-
skar˝onà decyzj´. Je˝eli organ, który wyda∏
zaskar˝onà decyzj´, nie przychyli si´ do skar-
gi, przekazuje jà wraz z aktami sprawy bez-
zw∏ocznie do w∏aÊciwego sàdu.”;

5) w art. 8:

a) w § 1 skreÊla si´ wyrazy „lub pe∏nomocnika”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Skazany pozbawiony wolnoÊci mo˝e poro-
zumiewaç si´ ze swoim obroƒcà lub pe∏no-
mocnikiem b´dàcym adwokatem lub radcà
prawnym podczas nieobecnoÊci innych
osób. Korespondencja z tymi osobami nie
podlega cenzurze i zatrzymaniu, a rozmo-
wy w trakcie widzeƒ i telefoniczne nie pod-
legajà kontroli. Nadzór nad koresponden-
cjà z obroƒcà mo˝e byç wykonany przez
otwarcie listu wy∏àcznie wtedy, gdy zacho-
dzi uzasadnione podejrzenie, ˝e list zawie-
ra przedmioty, których dotyczy zakaz po-
siadania, przechowywania, przekazywa-
nia, przesy∏ania lub obrotu. CzynnoÊci
otwarcia dokonuje si´ w obecnoÊci skaza-
nego i zawiadamia si´ o niej s´dziego pe-
nitencjarnego, podajàc jej powód i wynik.
Przepis art. 225 § 3 Kodeksu post´powania
karnego stosuje si´ odpowiednio.”;

6) w art. 11 § 1 i 2 otrzymujà brzmienie:

„§ 1. Sàd, kierujàc orzeczenie do wykonania, prze-
sy∏a jego odpis lub wyciàg ze wzmiankà o wy-
konalnoÊci, a w wypadku orzeczenia prawo-
mocnego z datà jego uprawomocnienia si´
odpowiedniemu organowi powo∏anemu do
wykonywania orzeczenia. Sàd przesy∏a dy-
rektorowi zak∏adu karnego lub aresztu Êled-
czego orzeczenie wraz z uzasadnieniem, je˝e-
li zosta∏o sporzàdzone i nie zawiera informa-
cji niejawnych stanowiàcych tajemnic´ paƒ-
stwowà.

§ 2. Sàd pierwszej instancji po wydaniu wyroku
skazujàcego przesy∏a dyrektorowi zak∏adu
karnego lub aresztu Êledczego posiadane
w sprawie informacje dotyczàce osoby skaza-
nego, w tym dane o uprzedniej karalnoÊci
oraz zastosowanych wobec niego Êrodkach
wychowawczych lub poprawczych, informa-
cje pozwalajàce na identyfikacj´ skazanego,
a w szczególnoÊci numer Automatycznego
Systemu Identyfikacji Daktyloskopijnej
(AFIS), numer ewidencyjny Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji LudnoÊci
(PESEL), rysopis oraz opis znaków szczegól-
nych i tatua˝y, a tak˝e zdj´cie skazanego, od-
pisy orzeczeƒ i opinii lekarskich oraz psycho-
logicznych, w tym stwierdzajàcych u skazane-
go uzale˝nienie od alkoholu, Êrodków psy-
chotropowych i odurzajàcych, a po uprawo-
mocnieniu si´ wyroku, na wniosek dyrektora
zak∏adu lub aresztu — równie˝ akta sàdowe.”;

7) w art. 13:

a) uchyla si´ § 2,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Na postanowienie w przedmiocie okreÊlo-
nym w § 1 za˝alenie przys∏uguje równie˝
organowi okreÊlonemu w art. 2 pkt 5—10
oraz ka˝demu, kogo orzeczenie bezpoÊred-
nio dotyczy.”; 

8) art. 14 otrzymuje brzmienie:

„Art. 14. § 1. W post´powaniu wykonawczym or-
gan wykonujàcy orzeczenie mo˝e za-
rzàdziç zebranie informacji dotyczà-
cych skazanego, w szczególnoÊci
w drodze wywiadu Êrodowiskowego
przeprowadzonego przez kuratora sà-
dowego. W razie uzasadnionych wàt-
pliwoÊci co do to˝samoÊci skazanego
organ wykonujàcy orzeczenie mo˝e
za˝àdaç ustalenia jego to˝samoÊci
przez Policj´.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, w porozu-
mieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw wewn´trznych i z Ministrem
Obrony Narodowej, inne organy po-
wo∏ane do przeprowadzenia wywia-
du Êrodowiskowego, uwzgl´dniajàc
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w szczególnoÊci jego zakres oraz tryb
przeprowadzania.”;

9) w art. 15 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Wykonywanie kary pozbawienia wolnoÊci,
kary aresztu lub Êrodka przymusu w tej samej
lub innej sprawie wstrzymuje bieg przedaw-
nienia.”;

10) uchyla si´ art. 16;

11) w art. 19 w § 1 skreÊla si´ wyrazy „lub pe∏nomoc-
nika”;

12) w art. 20 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Za˝alenie wnosi si´ do sàdu, który wyda∏ za-
skar˝one postanowienie; zostaje ono przeka-
zane bezzw∏ocznie zarzàdzeniem wraz z akta-
mi sprawy do sàdu wy˝szej instancji, chyba
˝e sàd orzekajàcy w tym samym sk∏adzie
przychyli si´ do za˝alenia.”;

13) w art. 22:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. O terminie i celu posiedzenia sàdu zawia-
damia si´ prokuratora, skazanego i jego
obroƒc´, a tak˝e sàdowego kuratora zawo-
dowego w zakresie jego dzia∏ania, a w ra-
zie potrzeby inne osoby, o których mowa
w art. 19 § 1. Biorà oni udzia∏ w posiedze-
niu, jednak˝e ich niestawiennictwo nie
wstrzymuje rozpoznania sprawy, z wyjàt-
kiem obroƒcy w wypadkach okreÊlonych
w art. 8 § 2, chyba ˝e sàd orzeka na korzyÊç
lub zgodnie z wnioskiem skazanego.”,

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Udzia∏ sàdowego kuratora zawodowego
w posiedzeniu jest obowiàzkowy, je˝eli sàd
uzna to za konieczne.”;

14) w art. 23 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Je˝eli post´powanie sàdowe dotyczy skaza-
nego pozbawionego wolnoÊci, posiedzenie
mo˝e odbyç si´ w zak∏adzie, w którym on
przebywa.”;

15) w art. 30 oraz w art. 31 wyraz „wojewódzkiego” za-
st´puje si´ wyrazem „okr´gowego”;

16) w art. 32 skreÊla si´ wyraz „przebiegu”;

17) art. 34 otrzymuje brzmienie:

„Art. 34. § 1. S´dzia penitencjarny uchyla sprzecz-
nà z prawem decyzj´ organu wymie-
nionego w art. 2 pkt 5 i 6, o ile dotyczy
ona osoby pozbawionej wolnoÊci.

§ 2. Na decyzj´ s´dziego skazanemu i or-
ganom okreÊlonym w § 1 przys∏uguje
skarga do sàdu penitencjarnego,
w którego okr´gu wydano decyzj´.

§ 3. Przepisy art. 7 § 3—5 stosuje si´ od-
powiednio.

§ 4. W wypadku stwierdzenia niezgodne-
go z prawem pozbawienia wolnoÊci,
s´dzia penitencjarny niezw∏ocznie za-
wiadamia o tym organ, do którego
dyspozycji osoba pozbawiona wolno-
Êci pozostaje, a w wypadku odbywa-
nia przez nià kary lub wykonywania
wobec niej Êrodka, o którym mowa
w art. 32 — organ, który skierowa∏
orzeczenie do wykonania, a w razie
potrzeby zarzàdza zwolnienie takiej
osoby.”; 

18) art. 36 otrzymuje brzmienie:

„Art. 36. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, sposób, zakres i tryb
sprawowania nadzoru penitencjarnego,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci legalnoÊç
i prawid∏owoÊç wykonywania kary pozba-
wienia wolnoÊci, sposób eliminowania
stwierdzonych uchybieƒ oraz sposoby
dokumentowania i przeprowadzania tego
nadzoru, a tak˝e rodzaj i typ zak∏adu kar-
nego.”;

19) w art. 39 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owy zakres i tryb
uczestnictwa podmiotów wymienionych
w art. 38 § 1 w wykonywaniu kar i Êrodków
karnych oraz zabezpieczajàcych i zapobie-
gawczych, a tak˝e spo∏ecznej kontroli, o któ-
rej mowa w § 1, uwzgl´dniajàc w szczególno-
Êci cele, jakim powinno s∏u˝yç uczestnictwo
tych podmiotów w zakresie zapobiegania
przest´pczoÊci i readaptacji spo∏ecznej, wa-
runki, jakim powinien odpowiadaç przedsta-
wiciel podmiotu, oraz charakter uczestnic-
twa.”;

20) w art. 43:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Tworzy si´ fundusz pomocy postpeniten-
cjarnej, którego przychodami sà Êrodki pie-
ni´˝ne pochodzàce z potràceƒ w wysoko-
Êci 20% wynagrodzenia przys∏ugujàcego
za prac´ skazanych zatrudnionych w for-
mach okreÊlonych w art. 121 § 2 oraz uzy-
skane w wyniku wykonania kary dyscypli-
narnej wymienionej w art. 143 § 1 pkt 7,
a tak˝e pochodzàce z dotacji, darowizn, za-
pisów, zbiórek i innych êróde∏. Ze Êrodków
tych udziela si´ pomocy osobom pozba-
wionym wolnoÊci, zwalnianym z zak∏adów
karnych i aresztów Êledczych oraz ich ro-
dzinom. W wyjàtkowych wypadkach ze
Êrodków tych mo˝na udzieliç pomocy rów-
nie˝ osobom pokrzywdzonym przest´p-
stwem i ich rodzinom. Fundusz pomocy
postpenitencjarnej jest Êrodkiem specjal-
nym w rozumieniu ustawy z dnia 26 listo-
pada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45,
poz. 391, Nr 65, poz. 594 i Nr 96, poz. 874).”,
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b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb
tworzenia funduszu pomocy postpeniten-
cjarnej, udzielania pomocy osobom pozba-
wionym wolnoÊci oraz zwalnianym z zak∏a-
dów karnych i aresztów Êledczych oraz ich
rodzinom, a tak˝e pokrzywdzonym prze-
st´pstwem i ich rodzinom, uwzgl´dniajàc
rodzaj pomocy i sposób podzia∏u Êrodków
z tego funduszu na takà pomoc.”;

21) art. 45 otrzymuje brzmienie:

„Art. 45. § 1. Je˝eli egzekucja grzywny oka˝e si´
bezskuteczna lub z okolicznoÊci spra-
wy wynika, ̋ e by∏aby ona bezskutecz-
na, sàd mo˝e zamieniç grzywn´ nie-
przekraczajàcà stu dwudziestu sta-
wek dziennych, po uprzednim wyra-
˝eniu zgody przez skazanego, na pra-
c´ spo∏ecznie u˝ytecznà, przyjmujàc,
˝e dziesi´ç stawek dziennych jest
równowa˝nych miesiàcowi pracy
spo∏ecznie u˝ytecznej, z zaokràgle-
niem do pe∏nego miesiàca. Prac´
spo∏ecznie u˝ytecznà okreÊla si´
w miesiàcach; ustalajàc wymiar go-
dzin pracy w stosunku miesi´cznym,
sàd kieruje si´ wskazaniami zawarty-
mi w art. 53 Kodeksu karnego.

§ 2. Do wykonywania pracy, o której mo-
wa w § 1, stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 35 § 1 Kodeksu karnego
oraz art. 53, art. 54—58, art. 60, 62 i 63.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ odpowied-
nio do grzywny okreÊlonej kwotowo,
z tym ˝e górna granica grzywny pod-
legajàcej zamianie nie mo˝e przekro-
czyç 240 000 z∏otych, a miesiàc pracy
spo∏ecznie u˝ytecznej jest równowa˝-
ny grzywnie w kwocie do 20 000 z∏o-
tych.”;

22) w art. 46:

a) w § 1 po wyrazach „nie podejmie” dodaje si´
wyraz „orzeczonej”,

b) w § 3 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Przepisy art. 69 § 1 i 2 oraz art. 75 Kodeksu kar-
nego stosuje si´ odpowiednio.”,

c) dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Przepisy § 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
grzywny okreÊlonej kwotowo, z tym ˝e 
jeden dzieƒ pozbawienia wolnoÊci jest
równowa˝ny grzywnie w kwocie od 20 do
4 000 z∏otych.”;

23) w art. 47:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Je˝eli grzywna zosta∏a uiszczona w cz´Êci,
prezes sàdu lub upowa˝niony s´dzia zarzà-

dza zmniejszenie kary zast´pczej w sposób
odpowiadajàcy stosunkowi kwoty zap∏aco-
nej do wysokoÊci grzywny.”,

b) w § 4 wyraz „zarzàdzajàc” zast´puje si´ wyra-
zem „orzekajàc”;

24) w art. 49:

a) w § 1 dwukrotnie u˝yty wyraz „Êciàgni´cie” za-
st´puje si´ wyrazem „wykonanie”,

b) w § 3 wyraz „Êciàgni´cia” zast´puje si´ wyrazem
„wykonania”;

25) w art. 50 w § 1 wyraz „uiszczenia” zast´puje si´ wy-
razem „wykonania”;

26) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. Je˝eli skazany, z przyczyn od niego nieza-
le˝nych, nie mo˝e uiÊciç grzywny, a wyko-
nanie tej kary w innej drodze okaza∏o si´
niemo˝liwe lub niecelowe, sàd mo˝e,
w szczególnie uzasadnionych wypad-
kach, grzywn´ w ca∏oÊci lub cz´Êci umo-
rzyç; nie zarzàdza si´ egzekucji, je˝eli
z okolicznoÊci sprawy wynika, ˝e by∏aby
ona bezskuteczna.”;

27) w art. 53 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wykonanie kary ograniczenia wolnoÊci ma na
celu wzbudzenie w skazanym woli kszta∏to-
wania jego spo∏ecznie po˝àdanych postaw,
w szczególnoÊci poczucia odpowiedzialnoÊci
oraz potrzeby przestrzegania porzàdku praw-
nego.”;

28) art. 56 otrzymuje brzmienie:

„Art. 56. § 1. W razie orzeczenia kary ograniczenia
wolnoÊci sàd przesy∏a odpis orzecze-
nia podmiotowi zatrudniajàcemu
wskazanemu przez w∏aÊciwy organ
samorzàdu terytorialnego, który jest
organem za∏o˝ycielskim dla tego
podmiotu, bàdê wskazanemu przez
sàd innemu zak∏adowi pracy, placów-
ce s∏u˝by zdrowia lub opieki spo∏ecz-
nej, instytucji albo organizacji niosà-
cej pomoc charytatywnà, wzgl´dnie
reprezentujàcej spo∏ecznoÊç lokalnà.

§ 2. Je˝eli w wyroku nie wskazano rodza-
ju lub miejsca pracy albo zachodzi po-
trzeba zmiany tego rozstrzygni´cia,
sàd wykonujàcy orzeczenie okreÊla je
przy kierowaniu do wykonania orze-
czenia, uwzgl´dniajàc w miar´ mo˝li-
woÊci proÊb´ skazanego lub wniosek
kuratora sàdowego. Zmiana okreÊlo-
nego przez ten sàd rodzaju pracy lub
miejsca jej wykonywania mo˝e nastà-
piç równie˝ zarzàdzeniem s´dziego.

§ 3. Podmioty, dla których organem za∏o-
˝ycielskim jest organ samorzàdu tery-
torialnego, obowiàzane do przyj´cia
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skazanych w celu wykonywania nie-
odp∏atnej kontrolowanej pracy na ce-
le spo∏eczne, wyznacza w∏aÊciwy or-
gan samorzàdu terytorialnego, zaÊ in-
ne zak∏ady pracy, placówki s∏u˝by
zdrowia lub opieki spo∏ecznej oraz in-
ne instytucje lub organizacje niosàce
pomoc charytatywnà, wzgl´dnie re-
prezentujàce spo∏ecznoÊç lokalnà —
wyznacza sàd za ich zgodà.”;

29) w art. 57 uchyla si´ § 2;

30) po art. 57 dodaje si´ art. 57a w brzmieniu:

„Art. 57a. § 1. Rozpocz´cie odbywania kary orze-
czonej na podstawie art. 35 § 1 Ko-
deksu karnego nast´puje w dniu,
w którym skazany przystàpi∏ do wy-
konywania wskazanej pracy.

§ 2. Rozpocz´cie odbywania kary orze-
czonej na podstawie art. 35 § 2 Ko-
deksu karnego nast´puje w pierw-
szym dniu okresu, w którym doko-
nuje si´ potràcenia skazanemu z wy-
nagrodzenia za prac´.”;

31) w art. 58 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, tryb wyznaczania przez w∏aÊciwy or-
gan samorzàdu terytorialnego podmiotów,
w których wykonywana jest kara ogranicze-
nia wolnoÊci oraz praca, o której mowa
w art. 45 § 1, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci
obowiàzki zak∏adów, podmiotów, placówek,
instytucji i organizacji, o których mowa
w art. 56 § 1, w zakresie wykonywania tej ka-
ry i pracy, ubezpieczenia skazanych, oraz
szczegó∏owe zasady gospodarowania Êrod-
kami uzyskanymi z wykonywania tej kary
i pracy, jak równie˝ szczegó∏owe zasady wy-
nagradzania wyznaczonych pracowników,
o których mowa w § 1.”;

32) w art. 59 w § 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem
i dodaje si´ wyrazy „a nadto wskazujàc, z jakich
sk∏adników wynagrodzenia za prac´ i w jaki spo-
sób nale˝y ich dokonywaç.”;

33) art. 61 otrzymuje brzmienie:

„Art. 61. § 1. Je˝eli wzgl´dy wychowawcze za tym
przemawiajà, sàd mo˝e w okresie wy-
konywania kary ograniczenia wolno-
Êci ustanawiaç, rozszerzaç lub zmie-
niaç obowiàzki, o których mowa
w art. 36 § 2 Kodeksu karnego, albo
od wykonania tych obowiàzków
zwolniç, jak równie˝ oddaç skazane-
go pod dozór lub od dozoru zwolniç.

§ 2. Z tych samych wzgl´dów sàd mo˝e
zmniejszyç orzeczonà liczb´ godzin
wykonywanej pracy w stosunku mie-
si´cznym lub wysokoÊç miesi´cznych
potràceƒ z wynagrodzenia za prac´,

jednak nie wi´cej ni˝ do granicy usta-
wowego minimum okreÊlonego
w art. 35 § 1 i 2 Kodeksu karnego.”;

34) w art. 63 § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Sàd mo˝e udzieliç przerwy w odbywaniu ka-
ry ograniczenia wolnoÊci do roku ze wzgl´-
dów, o których mowa w art. 62 § 1.

§ 3. Przepisy art. 62 § 2 i 3 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

35) po art. 63 dodaje si´ art. 63a w brzmieniu:

„Art. 63a. W szczególnie uzasadnionych wypad-
kach sàd mo˝e zmieniç form´ obowiàz-
ku wykonywania pracy, przyjmujàc
20 godzin pracy na cele spo∏eczne za
równowa˝ne 10% wynagrodzenia za
prac´; orzeczona praca nie mo˝e prze-
kroczyç 40 godzin w stosunku miesi´cz-
nym.”;

36) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. W razie niewykonania pe∏nego wymiaru
pracy albo niedokonania ca∏oÊci potràceƒ
z wynagrodzenia za prac´ lub niewykona-
nia innych obowiàzków zwiàzanych z karà
ograniczenia wolnoÊci w okresie, na jaki
kar´ t´ orzeczono — sàd orzeka o tym, czy
i w jakim zakresie kar´ t´ uznaç za wyko-
nanà ze wzgl´du na osiàgni´te cele tej ka-
ry, chyba ˝e chodzi o obowiàzek napra-
wienia szkody lub zadoÊçuczynienia.”;

37) w art. 65:

a) w § 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Uchylaniem si´ mo˝e byç równie˝ uporczywe
naruszanie cià˝àcych na nim obowiàzków, jak
te˝ uchylanie si´ od dozoru.”,

b) w § 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i dodaje
si´ wyrazy „i orzeka jej wykonanie.”,
c) w § 3 wyraz „zarzàdza” zast´puje si´ wyrazem

„orzeka”,

d) uchyla si´ § 6;

38) w art. 66 § 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„§ 2. Wniosku skazanego lub jego obroƒcy o zwol-
nienie od reszty kary ograniczenia wolnoÊci
z∏o˝onego przed up∏ywem 3 miesi´cy od wy-
dania poprzedniego postanowienia w tym
przedmiocie nie rozpoznaje si´ a˝ do up∏ywu
tego okresu.

§ 3. Zwalniajàc skazanego od reszty kary ograni-
czenia wolnoÊci, sàd zawiadamia o tym za-
k∏ad pracy, placówk´, instytucj´ lub organiza-
cj´, w której skazany odbywa∏ kar´.”;

39) w art. 69 wyrazy „Kar´ pozbawienia wolnoÊci wy-
konuje si´ w nast´pujàcych rodzajach zak∏adów
karnych:” zast´puje si´ wyrazami „Kar´ pozbawie-
nia wolnoÊci wykonuje si´, z zastrze˝eniem art. 87
§ 4, w nast´pujàcych rodzajach zak∏adów kar-
nych:”;
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40) art. 71 otrzymuje brzmienie:

„Art. 71. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia, tworzyç, zgodnie z usta-
lonymi w niniejszym kodeksie celami wy-
konywania kary pozbawienia wolnoÊci
i z ustalonymi zasadami klasyfikacji skaza-
nych, zak∏ady karne inne ni˝ wymienione
w art. 69 lub ustaliç inny ni˝ okreÊlony
w art. 81 system wykonywania kary,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci potrzeby
w zakresie sprawdzania nowych Êrodków
i metod oddzia∏ywania na skazanych.”;

41) w art. 72:

a) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze zarzà-
dzenia, tworzy i znosi zak∏ady karne, majàc
na wzgl´dzie istniejàce potrzeby w tym za-
kresie.”,

b) dodaje si´ § 4a w brzmieniu:

„§ 4a. Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej,
w drodze zarzàdzenia, okreÊla przeznacze-
nie zak∏adów karnych, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci potrzeb´ zapewnienia
oraz racjonalnego wykorzystania miejsc
zakwaterowania dla wszystkich grup ska-
zanych.”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej, w drodze
zarzàdzenia, tworzy i znosi zak∏ady karne
dla odbywajàcych kar´ aresztu wojskowe-
go, majàc na wzgl´dzie istniejàce potrzeby
w tym zakresie oraz koniecznoÊç zapewnie-
nia warunków szkolenia wojskowego osób
w nich przebywajàcych.”;

42) w art. 74 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Zmian´ okreÊlonego w wyroku rodzaju i typu
zak∏adu karnego, a tak˝e orzeczonego syste-
mu terapeutycznego wykonywania kary mo-
˝e orzec tylko sàd penitencjarny, z zastrze˝e-
niem, ˝e w wypadku ucieczki skazanego z za-
k∏adu karnego typu pó∏otwartego albo otwar-
tego lub niezg∏oszenia si´ do takiego zak∏adu
po jego opuszczeniu na podstawie stosowne-
go zezwolenia, decyzj´ o skierowaniu skaza-
nego do danego rodzaju i typu zak∏adu karne-
go podejmuje komisja penitencjarna.”;

43) w art. 76:

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Do zakresu dzia∏ania komisji penitencjar-
nej nale˝y:

1) kierowanie skazanego do w∏aÊciwego
zak∏adu karnego, je˝eli nie okreÊli∏ tego
sàd w wyroku,

2) kierowanie skazanego do okreÊlonego
systemu odbywania kary, je˝eli nie okre-
Êli∏ tego sàd w wyroku,

3) ustalanie indywidualnych programów
oddzia∏ywaƒ na skazanego i dokonywa-
nie ocen ich wykonywania,

4) dokonywanie ocen okresowych post´-
pów skazanego w resocjalizacji,

5) kwalifikowanie skazanych do nauczania
w szko∏ach i na kursach,

6) kwalifikowanie skazanych, o których
mowa w art. 84 § 2, do zak∏adów karnych
dla m∏odocianych oraz skazanych, o któ-
rych mowa w art. 96 § 3, do odbywania
kary w oddzia∏ach terapeutycznych,

7) kwalifikowanie skazanego, o którym
mowa w art. 88 § 4, jako wymagajàcego
osadzenia w zak∏adzie karnym typu za-
mkni´tego w warunkach zapewniajà-
cych ochron´ spo∏eczeƒstwa i bezpie-
czeƒstwo zak∏adu, oraz wymienionego
w art. 88 § 3, jako wymagajàcego osa-
dzenia w tym zak∏adzie w wyznaczonym
oddziale lub celi oraz dokonywanie, co
najmniej raz na 3 miesiàce, weryfikacji
tych decyzji,

8) weryfikowanie indywidualnych progra-
mów oddzia∏ywania albo indywidual-
nych programów terapeutycznych,
a tak˝e kierowanie i wycofywanie skaza-
nych z oddzia∏ów terapeutycznych,

9) wyra˝anie opinii w sprawach przyznania
skazanemu przepustki, o której mowa
w art. 91 pkt 7 lub art. 92 pkt 9, oraz na-
grody, o której mowa w art. 138 § 1 pkt 7
lub 8, wówczas gdy sà one udzielane:

a) po raz pierwszy,

b) po przerwie trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 6 mie-
si´cy, 

c) po powstaniu istotnych zmian w sytu-
acji prawnej lub rodzinnej skazanego,

10) wyra˝anie opinii w sprawach:

a) przyznania nagrody, o której mowa
w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8, skazanemu
skierowanemu do odbywania kary
w zak∏adzie karnym typu zamkni´te-
go,

b) projektu porzàdku wewn´trznego za-
k∏adu karnego oraz zmiany tego po-
rzàdku,

c) innych przekazanych jej przez dyrekto-
ra,

11) podejmowanie decyzji w sprawie korzy-
stania przez skazanego z uprawnieƒ
okreÊlonych w art. 107 oraz zwolnienia
z wykonywania pracy, na podstawie
art. 121 § 7,

12) wykonywanie innych zadaƒ przewidzia-
nych w ustawie i w przepisach wyda-
nych na jej podstawie.”,
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b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. W wypadku okreÊlonym w § 2 decyzj´ ko-
misji penitencjarnej mo˝e tak˝e uchyliç dy-
rektor okr´gowy S∏u˝by Wi´ziennej albo
Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej.”; 

44) w art. 79 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Skazanego na kar´ pozbawienia wolnoÊci lub
zast´pczà kar´ pozbawienia wolnoÊci sàd
wzywa do stawienia si´ w zak∏adzie karnym
w wyznaczonym terminie wraz z dokumen-
tem stwierdzajàcym to˝samoÊç. W uzasad-
nionych wypadkach sàd mo˝e poleciç dopro-
wadzenie skazanego do zak∏adu karnego bez
wezwania.”;

45) po art. 79 dodaje si´ art. 79a i 79b w brzmieniu:

„Art. 79a. § 1. Przy przyj´ciu do zak∏adu karnego
skazany okazuje dokument stwier-
dzajàcy to˝samoÊç, podaje dane
osobowe, informuje o zmianie da-
nych osobowych, o miejscu zamel-
dowania lub przebywania bez za-
meldowania, o uprzedniej karalno-
Êci, o stanie zdrowia, a tak˝e o cià˝à-
cych na nim zobowiàzaniach ali-
mentacyjnych. Skazany mo˝e byç
tak˝e poddany czynnoÊciom majà-
cym na celu jego identyfikacj´,
a w szczególnoÊci: sfotografowaniu,
ogl´dzinom zewn´trznym cia∏a, po-
braniu odcisków oraz okazaniu in-
nym osobom.

§ 2. Skazany przekazuje do depozytu do-
kumenty, pieniàdze, przedmioty
wartoÊciowe i inne przedmioty, któ-
rych nie mo˝e posiadaç w celi.

Art. 79b. § 1. Skazanego przyj´tego do zak∏adu
karnego umieszcza si´ w celi przej-
Êciowej, na okres niezb´dny, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ na 14 dni, dla pod-
dania go wst´pnym badaniom le-
karskim, zabiegom sanitarnym
i wst´pnym badaniom osobopo-
znawczym oraz zapoznania z pod-
stawowymi aktami prawnymi doty-
czàcymi wykonywania kary pozba-
wienia wolnoÊci i porzàdkiem we-
wn´trznym zak∏adu karnego.

§ 2. Umieszczenia w celi przejÊciowej
nie stosuje si´ do skazanego prze-
transportowanego z innego zak∏adu
karnego albo aresztu Êledczego, je-
˝eli by∏ ju˝ poddany badaniom i za-
biegom, o których mowa w § 1. 

§ 3. Skazanego informuje si´ o obliczo-
nym okresie wykonywania kary.
Przyj´cie informacji do wiadomoÊci
skazany potwierdza podpisem.”;

46) w art. 80:

a) w § 1 skreÊla si´ zdanie drugie,

b) dodaje si´ § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Orzeczenia prawomocne wykonuje si´
przed orzeczeniami nieprawomocnymi.
Kary porzàdkowe i Êrodki przymusu wy-
konuje si´ w pierwszej kolejnoÊci.”,

c) dodaje si´ § 4 i 5 w brzmieniu:

„§ 4. Pierwszy dzieƒ kary koƒczy si´ dnia nast´p-
nego od jej rozpocz´cia.

§ 5. Je˝eli wobec tej samej osoby wykonuje si´
kilka kar skutkujàcych pozbawienie wolno-
Êci, dzieƒ zakoƒczenia wykonania poprzed-
niej kary jest dniem rozpocz´cia wykony-
wania kolejnej.”;

47) w art. 82 w § 2:

a) w pkt 5 wyraz „wysokoÊç” zast´puje si´ wyra-
zem „czas”,

b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) stan zdrowia fizycznego i psychicznego,
w tym stopieƒ uzale˝nienia od alkoholu,
Êrodków odurzajàcych lub psychotropo-
wych,”,

c) w pkt 7 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje pkt 8 w brzmieniu:

„8) rodzaj pope∏nionego przest´pstwa.”;

48) w art. 84:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W zak∏adzie karnym dla m∏odocianych od-
bywajà kar´ skazani, którzy nie ukoƒczyli
21 roku ˝ycia; w uzasadnionych wypad-
kach skazany mo˝e odbywaç kar´ w tym
zak∏adzie po ukoƒczeniu 21 roku ˝ycia.”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. M∏odocianego, któremu pozosta∏o co naj-
mniej 6 miesi´cy do nabycia prawa do
ubiegania si´ o warunkowe zwolnienie lub
sprawiajàcego trudnoÊci wychowawcze,
poddaje si´ badaniom psychologicznym;
przepisy art. 83 stosuje si´ odpowiednio.”;

49) w art. 87 § 4 i 5 otrzymujà brzmienie:

„§ 4. W celu umo˝liwienia matce pozbawionej wol-
noÊci sprawowania sta∏ej i bezpoÊredniej
opieki nad dzieckiem organizuje si´ przy
wskazanych zak∏adach karnych domy dla
matki i dziecka, w których dziecko mo˝e prze-
bywaç na ˝yczenie matki do ukoƒczenia trze-
ciego roku ˝ycia, chyba ˝e wzgl´dy wycho-
wawcze lub zdrowotne, potwierdzone opinià
lekarza albo psychologa, przemawiajà za od-
dzieleniem dziecka od matki albo za przed∏u-
˝eniem lub skróceniem tego okresu. Decyzje
w tym zakresie wymagajà zgody sàdu opie-
kuƒczego. Do matek pozbawionych wolnoÊci
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sprawujàcych sta∏à i bezpoÊrednià opiek´
nad dzieckiem przepisu art. 69 nie stosuje si´.

§ 5. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb przyjmowania dzieci
matek pozbawionych wolnoÊci do domów
dla matki i dziecka przy wskazanych zak∏a-
dach karnych oraz szczegó∏owe zasady orga-
nizowania i dzia∏ania tych placówek,
uwzgl´dniajàc sytuacje, o których mowa
w § 3—4, a tak˝e potrzeby w zakresie zabez-
pieczenia prawid∏owego rozwoju dziecka.”;

50) po art. 87 dodaje si´ art. 87a w brzmieniu:

„Art. 87a. § 1. Wykonujàc kar´ wobec skazanych
sprawujàcych sta∏à piecz´ nad
dzieckiem do lat 15, uwzgl´dnia si´
w szczególnoÊci potrzeb´ inicjowa-
nia, podtrzymywania i zacieÊniania
ich wi´zi uczuciowej z dzieçmi, wy-
wiàzywania si´ z obowiàzków ali-
mentacyjnych oraz Êwiadczenia po-
mocy materialnej dzieciom, a tak˝e
wspó∏dzia∏ania z placówkami opie-
kuƒczo-wychowawczymi, w których
te dzieci przebywajà.

§ 2. Skazani sprawujàcy sta∏à piecz´ nad
dzieçmi, które przebywajà w pla-
cówkach opiekuƒczo-wychowaw-
czych, powinni byç w miar´ mo˝li-
woÊci osadzani w odpowiednich za-
k∏adach karnych, po∏o˝onych najbli-
˝ej miejsca pobytu dzieci.”;

51) art. 88 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 88. § 1. Skazanego odbywajàcego kar´
w systemie programowanego od-
dzia∏ywania osadza si´ w zak∏adzie
karnym typu pó∏otwartego, chyba ˝e
szczególne okolicznoÊci uzasadniajà
osadzenie go w zak∏adzie karnym ty-
pu zamkni´tego.

§ 2. Skazanego za przest´pstwo nie-
umyÊlne lub odbywajàcego zast´p-
czà kar´ pozbawienia wolnoÊci albo
kar´ aresztu osadza si´ w zak∏adzie
karnym typu pó∏otwartego, chyba ˝e
szczególne okolicznoÊci przemawiajà
za osadzeniem go w zak∏adzie kar-
nym innego typu.

§ 3. Skazanego stwarzajàcego powa˝ne
zagro˝enie spo∏eczne albo powa˝ne
zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa zak∏a-
du osadza si´ w zak∏adzie karnym ty-
pu zamkni´tego w warunkach zapew-
niajàcych wzmo˝onà ochron´ spo∏e-
czeƒstwa i bezpieczeƒstwo zak∏adu.

§ 4. W zak∏adzie karnym, o którym mowa
w § 3, osadza si´ równie˝ skazanego
za przest´pstwo pope∏nione w zorga-
nizowanej grupie albo zwiàzku majà-
cym na celu pope∏nianie przest´pstw,
chyba ˝e szczególne okolicznoÊci

przemawiajà przeciwko takiemu osa-
dzeniu.

§ 5. Skazanego na kar´ do˝ywotniego po-
zbawienia wolnoÊci albo na kar´
25 lat pozbawienia wolnoÊci osadza
si´ w zak∏adzie karnym typu zamkni´-
tego.

§ 6. W zak∏adzie karnym typu zamkni´te-
go mo˝na tak˝e osadziç, ze wzgl´du
na zagro˝enie spo∏eczne albo zagro-
˝enie dla bezpieczeƒstwa zak∏adu:

1) skazanego za przest´pstwo nie-
umyÊlne, odbywajàcego zast´pczà
kar´ pozbawienia wolnoÊci, osob´
odbywajàcà kar´ aresztu oraz ska-
zane kobiety, a tak˝e innych skaza-
nych, których w∏aÊciwoÊci i warun-
ki osobiste, sposób ˝ycia przed po-
pe∏nieniem przest´pstwa, zacho-
wanie po dokonaniu przest´pstwa,
negatywna ocena postawy i zacho-
wania w areszcie Êledczym, wzgl´-
dy bezpieczeƒstwa zak∏adu albo in-
ne szczególne okolicznoÊci wska-
zujà, ̋ e nale˝y wobec nich wykony-
waç kar´ w warunkach zwi´kszonej
izolacji i zabezpieczenia,

2) skazanego, który podczas pobytu
w areszcie Êledczym lub zak∏adzie
karnym naruszy∏ w powa˝nym
stopniu dyscyplin´ i porzàdek,

3) skazanego przebywajàcego do-
tychczas w zak∏adzie karnym typu
otwartego lub pó∏otwartego, je˝eli
negatywna ocena jego postawy
i zachowania, a tak˝e wzgl´dy bez-
pieczeƒstwa zak∏adu wskazujà, ˝e
nale˝y wobec niego wykonywaç
kar´ w warunkach zwi´kszonej izo-
lacji i zabezpieczenia,

4) skazanego, który pope∏ni∏ prze-
st´pstwo o znacznym stopniu spo-
∏ecznej szkodliwoÊci, je˝eli jego po-
stawa i zachowanie przemawiajà
za przebywaniem w zak∏adzie kar-
nym typu zamkni´tego.”;

52) po art. 88 dodaje si´ art. 88a i 88b w brzmieniu:

„Art. 88a. § 1. Skazanego, o którym mowa w art. 88
§ 3, osadza si´ w wyznaczonym od-
dziale lub celi zak∏adu karnego typu
zamkni´tego, zawiadamiajàc o tym
s´dziego penitencjarnego.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ do skazanego,
którego w∏aÊciwoÊci, warunki osobi-
ste, motywacje, sposób zachowania
si´ przy pope∏nieniu przest´pstwa,
rodzaj i rozmiar ujemnych na-
st´pstw przest´pstwa, sposób za-
chowania si´ w trakcie pobytu w za-
k∏adzie karnym lub stopieƒ demora-
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lizacji stwarzajà powa˝ne zagro˝e-
nie spo∏eczne albo powa˝ne zagro-
˝enie dla bezpieczeƒstwa zak∏adu
i który:

1) pope∏ni∏ przest´pstwo, w szcze-
gólnoÊci:

a) zamachu na:

— niepodleg∏oÊç lub integral-
noÊç Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

— konstytucyjny ustrój paƒ-
stwa lub konstytucyjne orga-
ny Rzeczypospolitej Polskiej,

— ˝ycie Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

— jednostk´ Si∏ Zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej,

b) ze szczególnym okrucieƒstwem,

c) wzi´cia lub przetrzymania za-
k∏adnika albo w zwiàzku z wzi´-
ciem zak∏adnika,

d) uprowadzenia statku wodnego
lub powietrznego,

e) z u˝yciem broni palnej, mate-
ria∏ów wybuchowych albo ∏a-
two palnych,

2) podczas uprzedniego lub obecne-
go pozbawienia wolnoÊci stwa-
rza∏ zagro˝enie dla bezpieczeƒ-
stwa zak∏adu karnego lub aresztu
Êledczego w ten sposób, ˝e:

a) by∏ organizatorem lub aktyw-
nym uczestnikiem zbiorowego
wystàpienia w zak∏adzie kar-
nym lub areszcie Êledczym,

b) dopuÊci∏ si´ czynnej napaÊci na
funkcjonariusza publicznego
lub innà osob´ zatrudnionà
w zak∏adzie karnym lub aresz-
cie Êledczym,

c) by∏ sprawcà zgwa∏cenia albo
zn´ca∏ si´ nad skazanym, uka-
ranym lub tymczasowo aresz-
towanym,

d) uwolni∏ si´ lub usi∏owa∏ uwol-
niç si´ z zak∏adu karnego typu
zamkni´tego lub aresztu Êled-
czego albo podczas konwojo-
wania poza terenem takiego za-
k∏adu lub aresztu. 

Art. 88b. W zak∏adzie karnym typu zamkni´tego
skazani, o których mowa w art. 88a § 2,
odbywajà kar´ w nast´pujàcych warun-
kach:

1) cele mieszkalne oraz miejsca i po-
mieszczenia wyznaczone do: pracy, na-
uki, przeprowadzania spacerów, wi-

dzeƒ, odprawiania nabo˝eƒstw, spo-
tkaƒ religijnych i nauczania religii oraz
zaj´ç kulturalno-oÊwiatowych, z zakre-
su kultury fizycznej i sportu wyposa˝a
si´ w odpowiednie zabezpieczenia
techniczno-ochronne,

2) cele mieszkalne pozostajà zamkni´te
ca∏à dob´ i sà cz´Êciej kontrolowane
ni˝ te, w których osadzeni sà skazani,
wobec których nie podj´to decyzji,
o której mowa w art. 76 § 1 pkt 7,

3) skazani mogà uczyç si´, pracowaç, bez-
poÊrednio uczestniczyç w nabo˝eƒ-
stwach, spotkaniach religijnych i nauce
religii oraz korzystaç z zaj´ç kulturalno-
-oÊwiatowych, z zakresu kultury fizycz-
nej i sportu, tylko w oddziale, w którym
sà osadzeni,

4) poruszanie si´ skazanych po terenie za-
k∏adu karnego odbywa si´ pod wzmoc-
nionym dozorem i jest ograniczone tyl-
ko do niezb´dnych potrzeb,

5) skazanych poddaje si´ kontroli osobi-
stej przy ka˝dorazowym wyjÊciu i po-
wrocie do cel,

6) spacer skazanych odbywa si´ w wyzna-
czonych miejscach pod wzmocnionym
dozorem,

7) sposób osobistego kontaktowania si´
przedstawicieli podmiotów okreÊlo-
nych w art. 38 § 1 ze skazanymi okreÊla
ka˝dorazowo dyrektor zak∏adu karne-
go,

8) widzenia skazanych odbywajà si´
w wyznaczonych miejscach pod wzmo-
cnionym dozorem. Skazani nie mogà
korzystaç z widzeƒ w obecnoÊci skaza-
nych, wobec których nie podj´to decy-
zji, o której mowa w art. 76 § 1 pkt 7,

9) widzenia mogà byç udzielane w spo-
sób uniemo˝liwiajàcy bezpoÊredni
kontakt z osobami odwiedzajàcymi, je-
˝eli zachodzi powa˝ne zagro˝enie bez-
pieczeƒstwa osób odwiedzajàcych. De-
cyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor
zak∏adu karnego. Nie dotyczy to osób,
o których mowa w art. 8 § 3. Jednak na
˝àdanie tych osób widzeƒ udziela si´
w sposób uniemo˝liwiajàcy bezpo-
Êredni kontakt ze skazanymi. W czasie
korzystania z widzeƒ skazani nie mogà
spo˝ywaç artyku∏ów ˝ywnoÊciowych
i napojów,

10) skazani nie mogà korzystaç z w∏asnej
odzie˝y i obuwia.”;

53) w art. 90 w pkt 5 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 6—9 w brzmieniu:

„6) skazani mogà korzystaç z dwóch widzeƒ w mie-
siàcu, a za zgodà dyrektora zak∏adu karnego
wykorzystaç je jednorazowo,
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7) widzenia skazanych podlegajà nadzorowi ad-
ministracji zak∏adu karnego; rozmowy skaza-
nych w trakcie widzeƒ podlegajà kontroli admi-
nistracji zak∏adu karnego,

8) korespondencja skazanych podlega cenzurze
administracji zak∏adu karnego, z wyjàtkiem ko-
respondencji, o której mowa w art. 8 § 3,
art. 102 pkt 11 i art. 103 § 1, która mo˝e podle-
gaç jedynie nadzorowi,

9) rozmowy telefoniczne skazanych podlegajà
kontroli administracji zak∏adu karnego.”;

54) w art. 91 w pkt 7 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 8—11 w brzmieniu:

„8) skazani mogà korzystaç z trzech widzeƒ w mie-
siàcu, które za zgodà dyrektora zak∏adu karne-
go mogà byç po∏àczone, 

9) widzenia skazanych podlegajà nadzorowi ad-
ministracji zak∏adu karnego; rozmowy skaza-
nych w trakcie widzeƒ mogà podlegaç kontroli
administracji zak∏adu karnego,

10) korespondencja skazanych mo˝e podlegaç
cenzurze administracji zak∏adu karnego,

11) rozmowy telefoniczne skazanych mogà podle-
gaç kontroli administracji zak∏adu karnego.”;

55) po art. 91 dodaje si´ art. 91a w brzmieniu:

„Art. 91a. W zak∏adach karnych dla m∏odocianych
typu zamkni´tego i pó∏otwartego skaza-
ni majà ponadto prawo do dodatkowego
widzenia w miesiàcu.”;

56) w art. 92 w pkt 9 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 10—14 w brzmieniu:

„10) skazany mo˝e korzystaç z nieograniczonej
liczby widzeƒ,

11) widzenia skazanych mogà podlegaç nadzoro-
wi administracji zak∏adu karnego. Rozmowy
skazanych w trakcie widzeƒ nie podlegajà
kontroli administracji zak∏adu karnego,

12) skazanym, w miar´ mo˝liwoÊci, stwarza si´
warunki do przygotowywania dodatkowych
posi∏ków we w∏asnym zakresie,

13) korespondencja skazanych nie podlega cen-
zurze administracji zak∏adu karnego,

14) rozmowy telefoniczne skazanych nie podlega-
jà kontroli administracji zak∏adu karnego.”;

57) art. 93 otrzymuje brzmienie:

„Art. 93. Do przepustek okreÊlonych w art. 91 pkt 7
i art. 92 pkt 9 stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 139 § 1, 2, 5, 7 i 8 oraz
art. 140.”;

58) w art. 94 wyrazy „o ile nie zachodzà warunki okre-
Êlone w art. 88 § 3” zast´puje si´ wyrazami „chyba
˝e szczególne wzgl´dy przemawiajà za potrzebà
osadzenia skazanego w zak∏adzie karnym innego
typu”;

59) w art. 95 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Je˝eli zachodzà warunki okreÊlone w art. 96,
skazanego przenosi si´ do odbywania kary
w systemie terapeutycznym. Skazanego do-
ros∏ego przenosi si´ do odbywania kary
w systemie zwyk∏ym, je˝eli nie przestrzega on
wymagaƒ ustalonych w programie oddzia∏y-
wania.”;

60) art. 96 otrzymuje brzmienie:

„Art. 96. § 1. W systemie terapeutycznym odbywa-
jà kar´ skazani z niepsychotycznymi
zaburzeniami psychicznymi, upoÊle-
dzeni umys∏owo, a tak˝e uzale˝nieni
od alkoholu albo innych Êrodków
odurzajàcych lub psychotropowych
oraz skazani niepe∏nosprawni fizycz-
nie — wymagajàcy oddzia∏ywania
specjalistycznego, zw∏aszcza opieki
psychologicznej, lekarskiej lub reha-
bilitacyjnej.

§ 2. W systemie terapeutycznym odby-
wajà kar´ równie˝ skazani, o których
mowa w art. 95 § 1 Kodeksu karnego.

§ 3. Je˝eli przemawiajà za tym wzgl´dy
lecznicze i wychowawcze, w oddziale
terapeutycznym mogà odbywaç kar´
tak˝e inni skazani, za ich zgodà.

§ 4. Kar´ pozbawienia wolnoÊci w syste-
mie terapeutycznym wykonuje si´
przede wszystkim w oddziale tera-
peutycznym o okreÊlonej specjaliza-
cji.”;

61) art. 99 otrzymuje brzmienie:

„Art. 99. § 1. Zast´pczà kar´ pozbawienia wolnoÊci
wykonuje si´ w systemie zwyk∏ym,
w miar´ mo˝liwoÊci w oddzieleniu od
innych skazanych, chyba ˝e szczegól-
ne wzgl´dy przemawiajà za skierowa-
niem skazanego do innego systemu.

§ 2. Ukarani karà aresztu orzeczonà za
wykroczenie lub karami porzàdkowy-
mi oraz osoby, wobec których zasto-
sowano Êrodki przymusu skutkujàce
pozbawienie wolnoÊci, odbywajà je
oddzielnie od skazanych, w systemie
zwyk∏ym, chyba ˝e szczególne wzgl´-
dy przemawiajà za skierowaniem do
innego systemu.

§ 3. Je˝eli wobec skazanego wykonywa-
na jest kolejno kara pozbawienia wol-
noÊci, a nast´pnie kara orzeczona za
wykroczenie albo kara porzàdkowa
lub Êrodek przymusu skutkujàcy po-
zbawienie wolnoÊci, to w czasie wy-
konywania tej kary lub Êrodka skaza-
ny pozostaje w takim systemie wyko-
nywania kary, do jakiego zosta∏ skie-
rowany w czasie odbywania kary po-
zbawienia wolnoÊci.”;
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62) w art. 101 wyrazy „regulaminu wykonywania kary
pozbawienia wolnoÊci” zast´puje si´ wyrazami
„regulaminu organizacyjno-porzàdkowego wyko-
nywania kary pozbawienia wolnoÊci”;

63) w art. 102:

a) w pkt 1 wyrazy „opieki lekarskiej i sanitarnej” za-
st´puje si´ wyrazami „Êwiadczeƒ zdrowotnych
i odpowiednich warunków higieny”,

b) w pkt 5 po wyrazach „twórczoÊci w∏asnej,” do-
daje si´ wyrazy „a za zgodà dyrektora zak∏adu
karnego do wytwarzania i zbywania wykona-
nych przedmiotów,”,

c) pkt 11 otrzymuje brzmienie:

„11) prowadzenia korespondencji, bez jej cenzu-
rowania, z organami Êcigania, wymiaru
sprawiedliwoÊci i innymi organami paƒ-
stwowymi, samorzàdowymi oraz z Rzeczni-
kiem Praw Obywatelskich.”;

64) w art. 105:

a) § 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. Zakres i sposób kontaktów, o których mo-
wa w § 1 i 2, w szczególnoÊci nadzór nad
widzeniami, cenzura korespondencji, kon-
trolowanie rozmów w trakcie widzeƒ i tele-
fonicznych, sà uzale˝nione od rodzaju i ty-
pu zak∏adu karnego, w którym skazany od-
bywa kar´, a tak˝e od wymogów indywidu-
alnego oddzia∏ywania, z wyjàtkiem prawa
do otrzymywania paczek.

§ 4. Dyrektor zak∏adu karnego podejmuje decy-
zje dotyczàce zatrzymania korespondencji
w zak∏adach karnych typu zamkni´tego
i pó∏otwartego, a w zak∏adach karnych ty-
pu pó∏otwartego tak˝e cenzurowania kore-
spondencji oraz kontrolowania rozmów
w trakcie widzeƒ i telefonicznych, z wyjàt-
kiem wypadków okreÊlonych w art. 8 § 3,
art. 102 pkt 11 i art. 103 § 1, je˝eli wymaga-
jà tego wzgl´dy bezpieczeƒstwa zak∏adu
lub porzàdku publicznego, powiadamiajàc
o tym s´dziego penitencjarnego oraz ska-
zanego. Dyrektor zak∏adu karnego mo˝e
zezwoliç na przekazanie skazanemu wa˝nej
wiadomoÊci zawartej w zatrzymanej kore-
spondencji.”,

b) dodaje si´ § 5—7 w brzmieniu:

„§ 5. Do∏àczonych do akt osobowych kopii kore-
spondencji przed jej ocenzurowaniem oraz
korespondencji zatrzymanej nie udost´p-
nia si´ skazanemu.

§ 6. Dyrektor zak∏adu karnego podejmuje decy-
zje dotyczàce zatrzymania otrzymywanych
i przesy∏anych przez skazanych paczek lub
ich zniszczenia, je˝eli wymagajà tego
wzgl´dy bezpieczeƒstwa zak∏adu lub po-
rzàdku publicznego, powiadamiajàc o tym
s´dziego penitencjarnego oraz skazanego.
Zniszczenie paczek odbywa si´ na podsta-
wie odr´bnych przepisów.

§ 7. Skazany otrzymuje pisemne potwierdzenie
odbioru w zak∏adzie karnym wysy∏anej
przez niego korespondencji urz´dowej. Na
kopercie umieszcza si´ odcisk stempla
z nazwà zak∏adu karnego oraz odnotowuje
si´ dat´ jej odbioru.”;

65) po art. 105 dodaje si´ art. 105a i 105b w brzmieniu: 

„Art. 105a. § 1. Widzenie trwa 60 minut. W tym sa-
mym dniu skazanemu udziela si´
tylko jednego widzenia, z zastrze˝e-
niem art. 90 pkt 6 i art. 91 pkt 8. 

§ 2. W widzeniu mogà uczestniczyç nie
wi´cej ni˝ dwie osoby pe∏noletnie.
Liczba osób niepe∏noletnich nie
podlega ograniczeniu. Osoby do
lat 15 mogà korzystaç z widzeƒ tyl-
ko pod opiekà osób pe∏noletnich. 

§ 3. Skazani, o których mowa w art. 87a,
majà prawo do dodatkowego wi-
dzenia z dzieçmi.

§ 4. Widzenie z osobà nieb´dàcà cz∏on-
kiem rodziny lub innà osobà bliskà
skazany mo˝e otrzymaç za zezwo-
leniem dyrektora zak∏adu karnego. 

§ 5. Widzenia odbywajà si´ pod nadzo-
rem funkcjonariusza, w sposób
umo˝liwiajàcy bezpoÊredni kontakt
skazanego z osobà odwiedzajàcà,
przy oddzielnym stoliku. 

§ 6. W czasie widzenia zezwala si´ na
spo˝ywanie artyku∏ów ˝ywnoÊcio-
wych i napojów zakupionych przez
odwiedzajàcych na terenie zak∏adu
karnego. 

§ 7. W razie naruszenia przez skazane-
go lub osob´ go odwiedzajàcà
ustalonych zasad odbywania wi-
dzenia, mo˝e byç ono przerwane
lub zakoƒczone przed czasem. 

§ 8. Szczegó∏owe warunki i zasady od-
bywania widzeƒ dyrektor zak∏adu
karnego podaje do wiadomoÊci,
w formie og∏oszenia, w miejscu do-
st´pnym dla odwiedzajàcych. 

§ 9. Ograniczenia wynikajàce z § 1, 2 i 5
nie majà zastosowania do widzeƒ
skazanego z osobami wymieniony-
mi w art. 8 § 3 i art. 105 § 2. 

Art. 105b. § 1. Skazany ma prawo korzystaç, na
w∏asny koszt, z samoinkasujàcego
aparatu telefonicznego. 

§ 2. W uzasadnionych wypadkach dy-
rektor zak∏adu karnego mo˝e ze-
zwoliç skazanemu na skorzystanie
z innego, ni˝ okreÊlony w § 1, apa-
ratu na koszt abonenta lub skaza-
nego, a je˝eli skazany nie posiada
Êrodków pieni´˝nych, na koszt za-
k∏adu karnego. 
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§ 3. W wypadkach zagro˝enia porzàdku
publicznego lub zagro˝enia dla bez-
pieczeƒstwa zak∏adu dyrektor za-
k∏adu karnego mo˝e na czas okre-
Êlony pozbawiç skazanego upraw-
nienia, o którym mowa w § 1.”;

66) w art. 106 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Minister SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu
opinii odpowiednich w∏adz duchownych ko-
Êcio∏ów i innych zwiàzków wyznaniowych,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏o-
we zasady wykonywania praktyk religijnych
i korzystania z pos∏ug religijnych w zak∏adach
karnych i aresztach Êledczych, majàc na
wzgl´dzie potrzeb´ zapewnienia warunków
dla indywidualnego i zbiorowego uczestnic-
twa osób osadzonych w tych zak∏adach
i aresztach w nabo˝eƒstwach i spotkaniach.”;

67) w art. 108 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1
i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Skazany jest obowiàzany poinformowaç nie-
zw∏ocznie prze∏o˝onego o zagro˝eniach dla
jego bezpieczeƒstwa osobistego oraz unikaç
tych zagro˝eƒ.”;

68) art. 109 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 109. § 1. Skazany otrzymuje trzy razy dzien-
nie posi∏ki, o odpowiedniej wartoÊci
od˝ywczej, w tym co najmniej jeden
posi∏ek goràcy, z uwzgl´dnieniem
zatrudnienia i wieku skazanego,
a w miar´ mo˝liwoÊci tak˝e wymo-
gów religijnych i kulturowych oraz
napój do zaspokajania pragnienia.
Skazany, którego stan zdrowia tego
wymaga, otrzymuje wy˝ywienie we-
d∏ug wskazaƒ lekarza.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊla,
w drodze rozporzàdzenia, wartoÊç
dziennej normy wy˝ywienia oraz ro-
dzaje diet wydawanych osobom
osadzonym w zak∏adach karnych
i aresztach Êledczych, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci wiek, rodzaj wyko-
nywanej pracy, stan zdrowia oraz
wp∏yw warunków izolacji wi´ziennej
na zasady ˝ywienia.”;

69) art. 110 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 110. § 1. Skazanego osadza si´ w celi miesz-
kalnej wieloosobowej lub jednooso-
bowej. 

§ 2. Powierzchnia w celi mieszkalnej,
przypadajàca na skazanego, wynosi
nie mniej ni˝ 3 m2. Cele wyposa˝a
si´ w odpowiedni sprz´t kwaterun-
kowy zapewniajàcy skazanemu
osobne miejsce do spania, odpo-
wiednie warunki higieny, dostatecz-
ny dop∏yw powietrza i odpowiednià
do pory roku temperatur´, wed∏ug

norm okreÊlonych dla pomieszczeƒ
mieszkalnych, a tak˝e oÊwietlenie
odpowiednie do czytania i wykony-
wania pracy. 

§ 3. Urzàdzenia sanitarne w zak∏adzie
karnym typu pó∏otwartego i otwar-
tego mogà byç usytuowane poza ce-
lami mieszkalnymi.

§ 4. Przy umieszczaniu skazanego w celi
mieszkalnej bierze si´ pod uwag´
w szczególnoÊci:

1) decyzj´ klasyfikacyjnà,

2) koniecznoÊç oddzielenia skazane-
go od tymczasowo aresztowane-
go,

3) potrzeb´ zapewnienia porzàdku
oraz bezpieczeƒstwa w zak∏adzie
karnym,

4) zalecenia lekarskie, psychologicz-
ne i rehabilitacyjne,

5) potrzeb´ kszta∏towania w∏aÊciwej
atmosfery wÊród skazanych,

6) koniecznoÊç zapobiegania samo-
agresji i pope∏nianiu przest´pstw
w trakcie odbywania kary.”;

70) po art. 110 dodaje si´ art. 110a w brzmieniu: 

„Art. 110a. § 1. Skazany ma prawo posiadaç w celi
dokumenty zwiàzane z post´powa-
niem, którego jest uczestnikiem,
artyku∏y ˝ywnoÊciowe i wyroby ty-
toniowe, Êrodki higieny osobistej,
przedmioty osobistego u˝ytku, ze-
garek, listy oraz fotografie cz∏on-
ków rodziny i innych osób bliskich,
przedmioty kultu religijnego, mate-
ria∏y piÊmienne, notatki osobiste,
ksià˝ki, pras´ i gry Êwietlicowe. 

§ 2. Dyrektor zak∏adu karnego mo˝e ze-
zwoliç skazanemu na posiadanie
w celi sprz´tu audiowizualnego,
komputerowego oraz innych przed-
miotów, w tym tak˝e podnoszàcych
estetyk´ pomieszczenia lub b´dà-
cych wyrazem kulturalnych zaintere-
sowaƒ skazanego, je˝eli posiadanie
tych przedmiotów nie narusza zasad
porzàdku i bezpieczeƒstwa obowià-
zujàcych w zak∏adzie karnym.

§ 3. Skazany nie mo˝e posiadaç w celi
albo przekazywaç do depozytu
w trakcie pobytu w zak∏adzie kar-
nym przedmiotów, których wymia-
ry lub iloÊç naruszajà obowiàzujàcy
porzàdek albo utrudniajà konwojo-
wanie. Przedmioty te przesy∏a si´,
na koszt skazanego, do wskazanej
przez niego osoby, instytucji lub or-
ganizacji. W uzasadnionym wypad-
ku przedmioty te mogà byç przes∏a-
ne na koszt zak∏adu karnego. 
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§ 4. Skazany nie mo˝e posiadaç, poza
depozytem, Êrodków ∏àcznoÊci oraz
przedmiotów i dokumentów, które
mogà stanowiç zagro˝enie dla po-
rzàdku lub bezpieczeƒstwa w zak∏a-
dzie karnym.”; 

71) w art. 111 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1
i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W czasie przeprowadzania czynnoÊci proce-
sowych, transportowania oraz w innych uza-
sadnionych wypadkach skazany korzysta
z w∏asnej odzie˝y, bielizny i obuwia, chyba ˝e
sà one nieodpowiednie ze wzgl´du na por´
roku lub zniszczone albo je˝eli przemawiajà
przeciwko temu wzgl´dy bezpieczeƒstwa.”;

72) w art. 112:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1 i doda-
je si´ zdanie drugie w brzmieniu:

„Skazana, o której mowa w art. 87 § 3 i 4, ma pra-
wo do korzystania z d∏u˝szego spaceru.”,

b) dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. W razie naruszenia przez skazanego ustalo-
nego sposobu odbywania spaceru, spacer
mo˝e byç zakoƒczony przed czasem.”;

73) art. 113 otrzymuje brzmienie:

„Art. 113. § 1. Skazany przekazuje do depozytu
Êrodki pieni´˝ne i przedmioty warto-
Êciowe posiadane w zak∏adzie kar-
nym. Ârodki pieni´˝ne pozostawio-
ne w depozycie nie podlegajà opro-
centowaniu.

§ 2. Do dyspozycji skazanego pozostajà
Êrodki pieni´˝ne pozosta∏e po wy-
wiàzaniu si´ z cià˝àcych na nim zo-
bowiàzaƒ obj´tych egzekucjà oraz
po dokonaniu gromadzenia Êrod-
ków, o których mowa w art. 126 § 1.

§ 3. Ârodki pieni´˝ne, o których mowa
w § 2, skazany mo˝e przekazaç na
wybrany rachunek bankowy, ksià-
˝eczk´ oszcz´dnoÊciowà lub pozo-
stawiç w depozycie. 

§ 4. Na pisemny wniosek skazanego wy-
daje si´ mu z depozytu przedmioty
wartoÊciowe niezaj´te podczas po-
st´powania egzekucyjnego oraz je-
˝eli nie zak∏óca to ustalonego w za-
k∏adzie karnym porzàdku i nie naru-
sza uprawnieƒ innych osób.

§ 5. Na pisemny wniosek skazanego i na
jego koszt przekazuje si´ Êrodki pie-
ni´˝ne i przedmioty wartoÊciowe
pozostajàce do jego dyspozycji na
rzecz okreÊlonych osób, instytucji
i organizacji; w uzasadnionych wy-
padkach koszty przekazania mo˝e
pokryç zak∏ad karny.

§ 6. Wolne od egzekucji sà:

1) zapomogi przyznane skazanemu
przez dyrektora zak∏adu karnego,

2) Êrodki pieni´˝ne, otrzymane przez
skazanego w danym miesiàcu,
w wysokoÊci 10% jednego prze-
ci´tnego miesi´cznego wynagro-
dzenia pracowników.

§ 7. W wypadku zezwolenia na czasowe
opuszczenie przez skazanego zak∏a-
du karnego lub udzielenia mu prze-
pustki, na jego pisemny wniosek,
dokonuje si´ wyp∏aty pozostajàcych
do jego dyspozycji Êrodków pieni´˝-
nych.”;

74) po art. 113 dodaje si´ art. 113a w brzmieniu:

„Art. 113a. § 1. Skazany ma prawo co najmniej trzy
razy w miesiàcu dokonywaç zaku-
pów artyku∏ów ˝ywnoÊciowych
i wyrobów tytoniowych oraz in-
nych artyku∏ów dopuszczonych do
sprzeda˝y w zak∏adzie karnym, za
Êrodki pieni´˝ne pozostajàce do je-
go dyspozycji w depozycie. Skaza-
na, o której mowa w art. 87 § 3 i 4,
ma prawo do dokonywania dodat-
kowych zakupów artyku∏ów ˝yw-
noÊciowych.

§ 2. Skazanemu umo˝liwia si´ dokona-
nie pierwszego zakupu nie póêniej
ni˝ trzeciego dnia roboczego po
przyj´ciu do zak∏adu karnego.

§ 3. Skazany ma prawo otrzymaç raz na
kwarta∏ paczk´ z ˝ywnoÊcià o ci´˝a-
rze nieprzekraczajàcym wraz z opa-
kowaniem 5 kg. W uzasadnionym
wypadku skazany mo˝e otrzymaç,
za zgodà dyrektora zak∏adu karne-
go, paczk´ przekraczajàcà dopusz-
czalny ci´˝ar. 

§ 4. Skazany mo˝e, za zezwoleniem dy-
rektora zak∏adu karnego, otrzymy-
waç paczki z niezb´dnà mu odzie-
˝à, bieliznà, obuwiem i innymi
przedmiotami osobistego u˝ytku
oraz Êrodkami higieny, a po pozy-
tywnym zaopiniowaniu przez leka-
rza — równie˝ z lekami; wydawanie
leków odbywa si´ na zasadach
ustalonych przez lekarza. 

§ 5. Paczki podlegajà kontroli w obec-
noÊci skazanego. W paczkach nie
mogà byç dostarczane artyku∏y,
których sprawdzenie jest niemo˝li-
we bez naruszenia w istotny spo-
sób ich substancji, jak te˝ artyku∏y
w opakowaniach utrudniajàcych
kontrol´ ich zawartoÊci, a tak˝e
przedmioty, o których mowa
w art. 110a § 4. 
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§ 6. Artyku∏y ˝ywnoÊciowe, uznane
przez lekarza lub innego upowa˝-
nionego pracownika s∏u˝by zdro-
wia zak∏adu karnego za nienadajà-
ce si´ do spo˝ycia, podlegajà znisz-
czeniu w obecnoÊci skazanego.

§ 7. Dyrektor zak∏adu karnego mo˝e, na
wniosek lub po zasi´gni´ciu opinii
lekarza, zezwoliç skazanemu, ze
wzgl´du na stan jego zdrowia, na
dokonywanie dodatkowych zaku-
pów artyku∏ów ˝ywnoÊciowych
i otrzymywanie paczek o wi´kszym
ci´˝arze.”; 

75) art. 115 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 115. § 1. Skazanemu zapewnia si´ bezp∏atne
Êwiadczenia zdrowotne, leki i arty-
ku∏y sanitarne. 

§ 2. Protezy, przedmioty ortopedyczne
i Êrodki pomocnicze zapewnia si´
skazanemu bezp∏atnie, je˝eli ich
brak móg∏by pogorszyç stan zdro-
wia lub uniemo˝liwiç odbywanie ka-
ry pozbawienia wolnoÊci, a w in-
nych wypadkach odp∏atnie.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i sposób
zaopatrzenia osób osadzonych w za-
k∏adach karnych i aresztach Êled-
czych w protezy, przedmioty ortope-
dyczne i Êrodki pomocnicze dostar-
czane tym osobom bezp∏atnie, a tak-
˝e warunki odp∏atnoÊci w wypad-
kach, gdy nie sà spe∏nione przes∏an-
ki do uzyskania ich bezp∏atnie, ma-
jàc na wzgl´dzie ochron´ zdrowia
osób osadzonych w zak∏adach kar-
nych i aresztach Êledczych, ich mo˝-
liwoÊci zarobkowe oraz prawid∏o-
woÊç wykonywania tymczasowego
aresztowania oraz kar i Êrodków
przymusu skutkujàcych pozbawie-
nie wolnoÊci, a tak˝e normalne funk-
cjonowanie w warunkach izolacji
wi´ziennej.

§ 4. Âwiadczenia zdrowotne udzielane
sà skazanemu przede wszystkim
przez zak∏ady opieki zdrowotnej dla
osób pozbawionych wolnoÊci.

§ 5. Pozawi´zienne zak∏ady opieki zdro-
wotnej wspó∏dzia∏ajà ze s∏u˝bà zdro-
wia w zak∏adach karnych w zapew-
nieniu skazanym Êwiadczeƒ zdrowot-
nych, gdy konieczne jest w szczegól-
noÊci:

1) natychmiastowe udzielenie
Êwiadczeƒ zdrowotnych ze wzgl´-
du na zagro˝enie ̋ ycia lub zdrowia
skazanego,

2) przeprowadzenie specjalistycz-
nych badaƒ, leczenia lub rehabili-
tacji skazanego,

3) zapewnienie Êwiadczeƒ zdrowot-
nych skazanemu, który korzysta
z przepustki lub czasowego zezwo-
lenia na opuszczenie zak∏adu kar-
nego.

§ 6. W szczególnie uzasadnionych wy-
padkach dyrektor zak∏adu karnego,
po zasi´gni´ciu opinii lekarza zak∏a-
du karnego, mo˝e zezwoliç skazane-
mu, na jego koszt, na leczenie przez
wybranego przez niego innego leka-
rza, ni˝ zak∏adu okreÊlonego w § 4,
oraz na korzystanie z dodatkowych
leków i innych Êrodków medycz-
nych.

§ 7. Skazanemu odbywajàcemu kar´ po-
zbawienia wolnoÊci w zak∏adzie kar-
nym typu zamkni´tego Êwiadczenia
zdrowotne sà udzielane w obecno-
Êci funkcjonariusza niewykonujàce-
go zawodu medycznego; na wnio-
sek funkcjonariusza lub pracownika
wi´ziennego zak∏adu opieki zdro-
wotnej dla osób pozbawionych wol-
noÊci, Êwiadczenia zdrowotne mogà
byç udzielane skazanemu bez obec-
noÊci funkcjonariusza niewykonujà-
cego zawodu medycznego.

§ 8. Skazanemu odbywajàcemu kar´ po-
zbawienia wolnoÊci w zak∏adzie kar-
nym typu pó∏otwartego Êwiadczenia
zdrowotne mogà byç udzielane na
wniosek osoby wykonujàcej Êwiad-
czenie w obecnoÊci funkcjonariusza
niewykonujàcego zawodu medycz-
nego, je˝eli wymaga tego bezpie-
czeƒstwo tej osoby.

§ 9. Minister SprawiedliwoÊci, w poro-
zumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw zdrowia, okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasa-
dy, zakres i tryb udzielania Êwiad-
czeƒ zdrowotnych osobom pozba-
wionym wolnoÊci przez zak∏ady
opieki zdrowotnej dla osób pozba-
wionych wolnoÊci, majàc na uwadze
koniecznoÊç zapewnienia osobom
pozbawionym wolnoÊci opieki zdro-
wotnej tak˝e przez pozawi´zienne
publiczne zak∏ady opieki zdrowot-
nej, je˝eli udzielenie takiej opieki
przez zak∏ady przeznaczone dla osób
pozbawionych wolnoÊci nie jest
mo˝liwe, w szczególnoÊci z powodu
braku wyposa˝enia zak∏adów kar-
nych i aresztów Êledczych w specja-
listyczny sprz´t medyczny.

§ 10. Minister SprawiedliwoÊci oraz mini-
ster w∏aÊciwy do spraw zdrowia
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okreÊlà, w drodze rozporzàdzenia,
szczegó∏owe zasady, zakres i tryb
wspó∏dzia∏ania zak∏adów opieki
zdrowotnej ze s∏u˝bà zdrowia w za-
k∏adach karnych i aresztach Êled-
czych w zapewnieniu Êwiadczeƒ
zdrowotnych osobom pozbawio-
nym wolnoÊci, gdy konieczne jest
w szczególnoÊci natychmiastowe
udzielenie Êwiadczenia zdrowotne-
go ze wzgl´du na zagro˝enie ˝ycia
lub zdrowia osoby pozbawionej
wolnoÊci, przeprowadzenie specjali-
stycznego badania, leczenia lub re-
habilitacji osoby pozbawionej wol-
noÊci, a tak˝e zapewnienie Êwiad-
czenia zdrowotnego osobie pozba-
wionej wolnoÊci korzystajàcej z prze-
pustki lub czasowego zezwolenia na
opuszczenie zak∏adu karnego lub
aresztu Êledczego.”;

76) w art. 116: 

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1 oraz:

— po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) niezw∏ocznego zawiadomienia prze∏o˝o-
nego o chorobie w∏asnej oraz o zauwa˝o-
nych objawach chorobowych u innego
skazanego,”,

— w pkt 3 na koƒcu dodaje si´ wyrazy „a skaza-
ny, co do którego s´dzia penitencjarny zarzà-
dzi∏ przeprowadzenie badaƒ psychologicz-
nych lub psychiatrycznych, dodatkowo —
udzielania osobom prowadzàcym badania in-
formacji o stanie zdrowia, przebytych choro-
bach i urazach oraz warunkach, w jakich si´
wychowywa∏, oraz wykonywania zleconych
przez psychiatr´ lub psychologa czynnoÊci
niezb´dnych dla potrzeb badania,”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) poddania si´ czynnoÊciom majàcym na
celu identyfikacj´ osoby.”.

b) dodaje si´ § 2—6 w brzmieniu:

„§ 2. W wypadkach uzasadnionych wzgl´dami
porzàdku lub bezpieczeƒstwa skazany pod-
lega kontroli osobistej. Z tych samych
wzgl´dów kontroli podlegajà równie˝ cele
i inne pomieszczenia, w których skazany
przebywa, znajdujàce si´ w nich przedmio-
ty, a tak˝e przedmioty jemu dostarczane
lub przekazywane przez niego innej oso-
bie. Kontrol´ celi i innych pomieszczeƒ
przeprowadza si´ podczas nieobecnoÊci
skazanych. 

§ 3. Kontrola osobista polega na ogl´dzinach
cia∏a oraz sprawdzeniu odzie˝y, bielizny
i obuwia, a tak˝e przedmiotów posiada-
nych przez skazanego. Ogl´dziny cia∏a oraz
sprawdzenie odzie˝y i obuwia przeprowa-
dza si´ w pomieszczeniu, podczas nieobec-
noÊci osób postronnych oraz osób od-

miennej p∏ci i dokonywane sà za poÊred-
nictwem osoby tej samej p∏ci. 

§ 4. Kontrola mo˝e byç przeprowadzona w ka˝-
dym czasie. W razie koniecznoÊci dopusz-
czalne jest naruszenie plomb gwarancyj-
nych oraz uszkodzenie kontrolowanych
przedmiotów w niezb´dnym zakresie. 

§ 5. Znalezione w czasie kontroli przedmioty,
których skazany nie mo˝e posiadaç, podle-
gajà zatrzymaniu, zaÊ przedmioty, których
w∏aÊciciela ustalono, przekazuje si´ do de-
pozytu albo przesy∏a si´ na koszt skazane-
go, do wskazanej przez niego osoby, insty-
tucji lub organizacji. W uzasadnionym wy-
padku przedmioty te mogà byç przes∏ane
na koszt zak∏adu karnego. Przedmioty i no-
tatki, których w∏aÊciciela nie ustalono, pod-
legajà zniszczeniu, pieniàdze zaÊ oraz
przedmioty wartoÊciowe przekazuje si´ na
rzecz Skarbu Paƒstwa albo na pomoc post-
penitencjarnà. 

§ 6. Decyzje w sprawach, o których mowa w § 4
i 5, podejmuje dyrektor zak∏adu karnego.
Ze zniszczenia przedmiotów i notatek oraz
przekazania pieni´dzy i przedmiotów war-
toÊciowych sporzàdza si´ protokó∏.”;

77) po art. 116 dodaje si´ art. 116a w brzmieniu:

„Art. 116a. Skazanemu nie wolno:

1) uczestniczyç w grupach organizowa-
nych bez zgody lub wiedzy w∏aÊci-
wego prze∏o˝onego, 

2) pos∏ugiwaç si´ wyrazami lub zwrota-
mi wulgarnymi, obel˝ywymi albo
gwarà przest´pców,

3) uprawiaç gier hazardowych,

4) spo˝ywaç alkoholu oraz u˝ywaç
Êrodków odurzajàcych lub substan-
cji psychotropowych, 

5) odmawiaç przyjmowania posi∏ków
dostarczanych przez administracj´
zak∏adu karnego w celu wymuszenia
okreÊlonej decyzji lub post´powa-
nia, a tak˝e powodowaç u siebie
uszkodzenia cia∏a lub rozstroju zdro-
wia, jak równie˝ nak∏aniaç lub poma-
gaç w dokonywaniu takich czynów, 

6) wykonywaç tatua˝y i zezwalaç na ich
wykonywanie na sobie, jak równie˝
nak∏aniaç lub pomagaç w dokony-
waniu takich czynów,

7) porozumiewaç si´ z osobami po-
stronnymi oraz osadzonymi w innej
celi, je˝eli narusza∏oby to ustalony
w zak∏adzie karnym porzàdek, 

8) samowolnie zmieniaç celi mieszkal-
nej, miejsca wyznaczonego do spa-
nia, stanowiska pracy i miejsca wy-
konywania zleconej czynnoÊci,
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9) zmieniaç wyglàdu zewn´trznego
w sposób utrudniajàcy identyfikacj´,
w szczególnoÊci poprzez zgolenie
lub zapuszczenie przez skazanego
w∏osów, brody lub wàsów albo zmia-
n´ ich koloru, chyba ˝e uzyska na to
zgod´ dyrektora zak∏adu karnego.”;

78) art. 118 otrzymuje brzmienie:

„Art. 118. § 1. W wypadku gdy wykonywanie kary
pozbawienia wolnoÊci mo˝e zagra-
˝aç ˝yciu skazanego lub spowodo-
waç dla jego zdrowia powa˝ne nie-
bezpieczeƒstwo, dyrektor zak∏adu
karnego, na wniosek lekarza, nie-
zw∏ocznie powiadamia o tym s´dzie-
go penitencjarnego.

§ 2. W wypadku gdy ˝yciu skazanego
grozi powa˝ne niebezpieczeƒstwo,
stwierdzone co najmniej przez
dwóch lekarzy, mo˝na dokonaç ko-
niecznego zabiegu lekarskiego, nie
wy∏àczajàc chirurgicznego, nawet
mimo sprzeciwu skazanego.

§ 3. W wypadku sprzeciwu skazanego
o dokonaniu zabiegu orzeka sàd pe-
nitencjarny.

§ 4. W nag∏ym wypadku, je˝eli zachodzi
bezpoÊrednie niebezpieczeƒstwo
Êmierci skazanego, o koniecznoÊci
zabiegu decyduje lekarz.”;

79) w art. 120 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W razie wyrzàdzenia przez skazanego z jego
winy szkody w mieniu zak∏adu karnego, nie-
przekraczajàcej dwukrotnej wysokoÊci prze-
ci´tnego miesi´cznego wynagrodzenia pra-
cowników, dyrektor tego zak∏adu mo˝e zobo-
wiàzaç skazanego do naprawienia tej szkody
przez zap∏at´ odpowiedniej kwoty pieni´˝nej;
decyzj´ dyrektora wraz z uzasadnieniem do-
r´cza si´ zainteresowanemu.”;

80) art. 121 otrzymuje brzmienie:

„Art. 121. § 1. Skazanemu zapewnia si´ w miar´
mo˝liwoÊci Êwiadczenie pracy.

§ 2. Skazanego zatrudnia si´ na podsta-
wie skierowania do pracy albo
umo˝liwia si´ skazanemu wykony-
wanie pracy zarobkowej w ramach
umowy o prac´, umowy zlecenia,
umowy o dzie∏o, umowy o prac´ na-
k∏adczà lub na innej podstawie
prawnej.

§ 3. Zatrudnienie skazanego nast´puje
za zgodà i na warunkach okreÊlo-
nych przez dyrektora zak∏adu karne-
go, zapewniajàcych prawid∏owy
przebieg odbywania kary pozbawie-
nia wolnoÊci.

§ 4. Nieprzestrzeganie przez skazanego
lub podmiot zatrudniajàcy warun-

ków zatrudnienia, okreÊlonych przez
dyrektora zak∏adu karnego, stanowi
podstaw´ cofni´cia zgody. O cofni´-
ciu zgody powiadamia si´ pisemnie
skazanego i podmiot zatrudniajàcy.

§ 5. Dyrektor zak∏adu karnego mo˝e cof-
nàç zgod´ na zatrudnienie skazane-
go lub wykonywanie przez niego
pracy zarobkowej z przyczyn zwiàza-
nych z funkcjonowaniem zak∏adu
karnego, a zw∏aszcza z jego bezpie-
czeƒstwem. O cofni´ciu zgody po-
wiadamia si´ pisemnie skazanego
oraz podmiot zatrudniajàcy.

§ 6. ZdolnoÊç skazanego do pracy oraz
w miar´ potrzeby rodzaj, warunki
i czas pracy okreÊla lekarz.

§ 7. Z wykonywania pracy mo˝na zwol-
niç skazanego kszta∏càcego si´ lub
z innych wa˝nych powodów.

§ 8. W stosunku do skazanych pracujà-
cych, w zakresie nieuregulowanym
w niniejszym kodeksie, stosuje si´
przepisy prawa pracy.

§ 9. W stosunku do skazanych zatrudnio-
nych na podstawie skierowania do
pracy nie stosuje si´ przepisów pra-
wa pracy, z wyjàtkiem przepisów do-
tyczàcych czasu pracy oraz bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy.

§ 10. Skazany na kar´ do˝ywotniego po-
zbawienia wolnoÊci odbywajàcy ka-
r´ w zak∏adzie karnym typu zamkni´-
tego mo˝e wykonywaç prac´ wy-
∏àcznie na terenie zak∏adu karne-
go.”;

81) w art. 122 w § 1 dodaje si´ zdanie drugie w brzmie-
niu: 

„Je˝eli skazanego zatrudnia si´ na podstawie skie-
rowania do pracy, zatrudnienie przy pracach szko-
dliwych dla zdrowia wymaga jego pisemnej zgo-
dy.”; 

82) po art. 122 dodaje si´ art. 122a w brzmieniu: 

„Art. 122a. § 1. Skazanego instruuje si´ o sposobie
wykonywania przydzielonej pracy,
szkoli w zakresie przepisów bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy, przepi-
sów przeciwpo˝arowych oraz ob-
s∏ugi maszyn i urzàdzeƒ, a tak˝e za-
poznaje z podstawowymi zasada-
mi i normami pracy oraz zasadami
wynagradzania za prac´. 

§ 2. Skazany jest obowiàzany praco-
waç sumiennie i wydajnie, prze-
strzegaç dyscypliny i regulaminu
pracy, przepisów porzàdkowych,
przeciwpo˝arowych oraz bezpie-
czeƒstwa i higieny pracy, a tak˝e
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dbaç o porzàdek w miejscu pracy,
jak równie˝ o stan obs∏ugiwanych
maszyn i urzàdzeƒ.”;

83) art. 123 otrzymuje brzmienie:

„Art. 123. § 1. Praca skazanego jest odp∏atna, z za-
strze˝eniem art. 123a. Zasady wyna-
gradzania za prac´ ustala si´ w po-
rozumieniu zawieranym przez dy-
rektora zak∏adu karnego lub w umo-
wie zawieranej przez skazanego.
Przy skierowaniu skazanego do prac
administracyjno-porzàdkowych na
terenie zak∏adu karnego, wynagro-
dzenie za prac´ ustala dyrektor tego
zak∏adu.

§ 2. Wynagrodzenie przys∏ugujàce ska-
zanemu zatrudnionemu w pe∏nym
wymiarze czasu pracy ustala si´
w sposób zapewniajàcy osiàgni´cie
co najmniej po∏owy minimalnego
wynagrodzenia okreÊlonego na
podstawie odr´bnych przepisów,
przy przepracowaniu pe∏nego mie-
si´cznego wymiaru czasu pracy lub
wykonaniu pe∏nej miesi´cznej nor-
my pracy. W wypadku przepracowa-
nia niepe∏nej miesi´cznej normy
czasu pracy lub niewykonania pe∏-
nej miesi´cznej normy pracy wyna-
grodzenie wyp∏aca si´ proporcjonal-
nie do iloÊci czasu pracy lub wyko-
nanej normy pracy. W razie zatrud-
nienia skazanego w niepe∏nym 
wymiarze czasu pracy najni˝sze 
wynagrodzenie ustala si´ w kwocie
proporcjonalnej do liczby godzin za-
trudnienia, bioràc za podstaw´ 
po∏ow´ minimalnego wynagrodze-
nia.

§ 3. Skazanemu wynagrodzenie przys∏u-
guje tylko za prac´ wykonanà, z za-
strze˝eniem § 4.

§ 4. Skazanemu przys∏uguje wynagro-
dzenie za czas niewykonywania pra-
cy jedynie w wypadku, gdy by∏ go-
tów do jej wykonania, a dozna∏ prze-
szkód z przyczyn dotyczàcych pod-
miotu zatrudniajàcego.

§ 5. Podmiot mo˝e na czas przestoju po-
wierzyç skazanemu, za zgodà dyrek-
tora zak∏adu karnego, innà odpo-
wiednià prac´, za której wykonanie
przys∏uguje wynagrodzenie przewi-
dziane za t´ prac´. 

§ 6. Skazanemu przys∏uguje wynagro-
dzenie za czas przestoju spowodo-
wanego warunkami atmosferyczny-
mi jedynie w wypadku, gdy tak sta-
nowi porozumienie lub umowa,
o których mowa w § 1.”;

84) po art. 123 dodaje si´ art. 123a w brzmieniu: 

„Art. 123a. § 1. Za prace porzàdkowe oraz pomoc-
nicze wykonywane na rzecz jedno-
stek organizacyjnych S∏u˝by Wi´-
ziennej lub za prace porzàdkowe na
rzecz samorzàdu terytorialnego,
w wymiarze nieprzekraczajàcym
90 godzin miesi´cznie, wynagro-
dzenie skazanemu nie przys∏uguje.

§ 2. Skazanemu, za jego pisemnà zgo-
dà lub na jego wniosek, dyrektor
mo˝e zezwoliç na nieodp∏atne za-
trudnienie przy pracach publicz-
nych na rzecz organów administra-
cji publicznej oraz przy pracach wy-
konywanych na cele charytatywne,
a tak˝e przy pracach porzàdkowych
i pomocniczych wykonywanych na
rzecz jednostek organizacyjnych
S∏u˝by Wi´ziennej.

§ 3. W celu przyuczenia do wykonywa-
nia pracy skazanemu, za jego pi-
semnà zgodà, mo˝na zezwoliç na
wykonywanie nieodp∏atnej pracy
w przywi´ziennych zak∏adach pra-
cy, przez okres nie d∏u˝szy ni˝
1 miesiàc. 

§ 4. Za wykonywane prace nieodp∏atne
mogà byç skazanemu przyznawa-
ne nagrody.”;

85) w art. 124:

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Skazanemu zatrudnionemu odp∏atnie na
podstawie skierowania do pracy lub umo-
wy o prac´ nak∏adczà przys∏uguje po roku
nieprzerwanej pracy, w czasie odbywania
kary pozbawienia wolnoÊci, zwolnienie od
pracy przez okres 14 dni roboczych, z za-
chowaniem prawa do wynagrodzenia,
a skazanemu zatrudnionemu nieodp∏atnie
— 14 dni zwolnienia od pracy, bez prawa
do wynagrodzenia. Skazany nie mo˝e zrzec
si´ prawa do zwolnienia od pracy.”, 

b) dodaje si´ § 3 i 4 w brzmieniu:

„§ 3. Skazany w okresie urlopu wypoczynkowe-
go lub zwolnienia od pracy, o których mo-
wa w § 1 i 2, korzysta z uprawnieƒ do:

1) dodatkowego lub d∏u˝szego widzenia, 

2) dodatkowego zakupu artyku∏ów ˝ywno-
Êciowych i wyrobów tytoniowych oraz
przedmiotów dopuszczonych do sprze-
da˝y w zak∏adzie karnym, 

3) d∏u˝szych spacerów, 

4) pierwszeƒstwa lub cz´stszego udzia∏u
w zaj´ciach kulturalno-oÊwiatowych,
z zakresu kultury fizycznej i sportu. 

§ 4. Zakres uprawnieƒ, o których mowa w § 3,
okreÊla dyrektor zak∏adu karnego indywi-
dualnie dla ka˝dego skazanego.”;
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86) art. 125 otrzymuje brzmienie:

„Art. 125. § 1. Skazany otrzymuje w ca∏oÊci, bez po-
tràceƒ w wysokoÊci 20% na cele po-
mocy, o której mowa w art. 43, do-
datki za prac´ ucià˝liwà, niebezpiecz-
nà lub szkodliwà dla zdrowia, nagro-
dy regulaminowe i przys∏ugujàce
mu z tytu∏u zatrudnienia, premie za
oszcz´dnoÊç surowca, wynagrodze-
nie za racjonalizatorstwo i wynalaz-
czoÊç oraz wynagrodzenie za prac´
wykonywanà ponad okreÊlonà nor-
m´ pracy lub norm´ czasu pracy.

§ 2. Z przypadajàcego skazanemu wyna-
grodzenia za prac´, po odliczeniu za-
liczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych, wolne jest w ka˝-
dym czasie od egzekucji 60%.”;

87) art. 126 otrzymuje brzmienie:

„Art. 126. § 1. Ze Êrodków finansowych otrzymy-
wanych przez skazanego, z wyjàt-
kiem zapomóg, o których mowa
w art. 113 § 6 pkt 1, gromadzi si´
Êrodki pieni´˝ne, przekazywane ska-
zanemu w chwili zwolnienia z zak∏a-
du karnego, przeznaczone na prze-
jazd do miejsca zamieszkania i na
utrzymanie, do wysokoÊci jednego
przeci´tnego miesi´cznego wyna-
grodzenia pracowników; ze Êrodków
tych nie prowadzi si´ egzekucji i na
wniosek skazanego mo˝na je prze-
kazaç na ksià˝eczk´ oszcz´dnoÊcio-
wà.

§ 2. Gromadzeniu podlega:

1) 50% kwoty zdeponowanej przez
skazanego przy przyj´ciu do za-
k∏adu karnego, jednak nie wi´cej
ni˝ kwota odpowiadajàca wyso-
koÊci jednego przeci´tnego mie-
si´cznego wynagrodzenia pra-
cowników,

2) 50% z przypadajàcego skazane-
mu miesi´cznie wynagrodzenia
za prac´ po odliczeniu zaliczki na
podatek dochodowy od osób fi-
zycznych, jednak nie wi´cej ni˝
kwota 4% jednego przeci´tnego
miesi´cznego wynagrodzenia
pracowników,

3) 50% ka˝dego z wp∏ywów pieni´˝-
nych skazanego niewymienio-
nych w pkt 1 i 2, jednak nie wi´cej
ni˝ kwota 4% jednego przeci´tne-
go miesi´cznego wynagrodzenia
pracowników. 

§ 3. Gromadzenia kwot, okreÊlonych
w § 2 pkt 2 i 3, dokonuje si´ po po-
tràceniu nale˝noÊci dochodzonych
w post´powaniu egzekucyjnym.

§ 4. Zgromadzona kwota podlega ka˝do-
razowo uzupe∏nieniu w razie wzro-
stu przeci´tnego miesi´cznego wy-
nagrodzenia pracowników. Uzupe∏-
nienia dokonuje si´ z wp∏ywów pie-
ni´˝nych skazanego uzyskanych od
pierwszego dnia miesiàca nast´pu-
jàcego po dniu og∏oszenia wzro-
stu.”;

88) w art. 127:

a) dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako § 1 i wyra-
zy „art. 123 § 2 i 3” zast´puje si´ wyrazami
„art. 123a § 1, 2 i 3”,

b) dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Skazany zwalniany z zak∏adu karnego, za-
trudniany w czasie odbywania kary pozba-
wienia wolnoÊci na podstawie skierowania
do pracy, otrzymuje zaÊwiadczenie o wyko-
nywaniu pracy.”;

89) w art. 129 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady zatrud-
niania skazanych, z uwzgl´dnieniem rodza-
jów zatrudnienia, zasad wynagradzania ska-
zanych zatrudnionych odp∏atnie na podsta-
wie skierowania do pracy, udzielania skaza-
nym zwolnieƒ od pracy lub urlopów wypo-
czynkowych, przyczyn i sposobów usprawie-
dliwiania niewykonywania pracy oraz doku-
mentowania zatrudnienia.”;

90) w art. 130: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. W zak∏adach karnych prowadzi si´ naucza-
nie obowiàzkowe w zakresie szko∏y podsta-
wowej i gimnazjum, a tak˝e umo˝liwia si´
nauczanie w zakresie ponadpodstawowym
(ponadgimnazjalnym) i na kursach zawo-
dowych. Zawodowe szkolenie kursowe
mo˝e byç w ca∏oÊci lub cz´Êciowo odp∏at-
ne.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Pierwszeƒstwo w uzyskaniu mo˝liwoÊci
obj´cia nauczaniem w szkole ponadpod-
stawowej (ponadgimnazjalnej) i na kur-
sach zawodowych majà skazani, którzy nie
majà wyuczonego zawodu albo po odby-
ciu kary nie b´dà mogli go wykonywaç,
a tak˝e nie ukoƒczyli 21 roku ˝ycia.”,

c) dodaje si´ § 5 i 6 w brzmieniu:

„§ 5. W uzasadnionych wypadkach skazany mo-
˝e, na w∏asny koszt, kszta∏ciç si´ w szko∏ach
poza obr´bem zak∏adu karnego za zgodà
dyrektora zak∏adu. Koszty kszta∏cenia ska-
zanego poza obr´bem zak∏adu karnego, ze
wzgl´du na szczególne okolicznoÊci, mogà
byç poniesione przez zak∏ad karny.
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§ 6. W wypadku zaistnienia powa˝nych przy-
czyn uniemo˝liwiajàcych skazanemu reali-
zacj´ obowiàzku nauczania mo˝liwe jest
czasowe zwolnienie go z realizacji tego
obowiàzku.”;

91) art. 134 otrzymuje brzmienie:

„Art. 134. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
oÊwiaty i wychowania, okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady
i tryb prowadzenia nauczania w zak∏a-
dach karnych, warunki i tryb realizacji
obowiàzku nauczania i zwalniania skaza-
nych z tego obowiàzku, warunki oraz
tryb ponoszenia odp∏atnoÊci za kszta∏ce-
nie poza obr´bem zak∏adu karnego,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci rodzaje
i formy uzyskiwania przez skazanego
wykszta∏cenia i kwalifikacji zawodowych
w warunkach zak∏adu karnego, specyfik´
prowadzonego nauczania w warunkach
izolacji wi´ziennej, w tym koniecznoÊç
zapewnienia dyscypliny i porzàdku pod-
czas nauczania.”;

92) w rozdziale X tytu∏ oddzia∏u 7 otrzymuje brzmienie:

„Dzia∏alnoÊç kulturalno-oÊwiatowa, spo∏eczna, kul-
tura fizyczna i zaj´cia sportowe”;

93) w art. 136 dodaje si´ § 3 w brzmieniu: 

„§ 3. Do wykonywania zadaƒ zwiàzanych z zaj´cia-
mi kulturalno-oÊwiatowymi, z zakresu kultury
fizycznej i sportu, dyrektor zak∏adu karnego
mo˝e wyznaczyç skazanych wyró˝niajàcych
si´ wzorowà postawà i zachowaniem.”;

94) po art. 136 dodaje si´ art. 136a w brzmieniu: 

„Art. 136a. § 1. W zak∏adach karnych mo˝na ze-
zwoliç na dobrowolne gromadze-
nie przez skazanych Êrodków finan-
sowych przeznaczonych na pomoc
skazanym oraz ich rodzinom znaj-
dujàcym si´ w trudnej sytuacji ma-
terialnej lub na cele spo∏eczne.

§ 2. Zasady gromadzenia Êrodków fi-
nansowych, o których mowa w § 1,
ustala dyrektor zak∏adu karnego,
po zapoznaniu si´ z opiniami ska-
zanych. 

§ 3. Wnioski skazanych dotyczàce wy-
datkowania zgromadzonych Êrod-
ków finansowych, o których mowa
w § 1, wymagajà zatwierdzenia
przez dyrektora zak∏adu karnego.”;

95) w art. 138:

a) w § 1: 

— w zdaniu wst´pnym skreÊla si´ wyrazy
„w szczególnoÊci”,

— uchyla si´ pkt 6,

— w pkt 8 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ przecin-
kiem i dodaje si´ pkt 9—15 w brzmieniu:

„9) pochwa∏a,

10) zezwolenie na cz´stsze branie udzia∏u
w zaj´ciach kulturalno-oÊwiatowych, z za-
kresu kultury fizycznej i sportu,

11) zezwolenie na przekazanie osobie wska-
zanej przez skazanego upominku,

12) zezwolenie na odbywanie widzeƒ we w∏a-
snej odzie˝y,

13) zezwolenie na otrzymanie dodatkowej
paczki ˝ywnoÊciowej,

14) zezwolenie na dokonywanie dodatko-
wych zakupów artyku∏ów ˝ywnoÊcio-
wych i wyrobów tytoniowych oraz przed-
miotów dopuszczonych do sprzeda˝y
w zak∏adzie karnym,

15) zezwolenie na telefoniczne porozumienie
si´ skazanego ze wskazanà przez niego
osobà na koszt zak∏adu karnego.”,

b) uchyla si´ § 2;

96) w art. 139:

a) w § 1 po wyrazie „zwolniony” dodaje si´ wyra-
zy „,lub po∏owy kary nieprzekraczajàcej 6 mie-
si´cy”,

b) w § 2 wyrazy „wymaga zgody organu” zast´pu-
je si´ wyrazami „wymaga wydania zarzàdzenia
o zgodzie przez organ”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Skazanemu odbywajàcemu kar´ do˝ywot-
niego pozbawienia wolnoÊci nagroda wy-
mieniona w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8 mo˝e
byç przyznana po odbyciu co najmniej
15 lat kary.”,

d) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Nagrody wymienione w art. 138 § 1 pkt 7
lub 8 dyrektor zak∏adu karnego przyznaje
z urz´du lub na pisemny wniosek prze∏o˝o-
nego skazanego. Dyrektor zak∏adu karnego
mo˝e upowa˝niç kierownika wyodr´bnio-
nego oddzia∏u do przyznawania nagrody
wymienionej w art. 138 § 1 pkt 7.”,

e) dodaje si´ § 8 i 9 w brzmieniu:

„§ 8. Je˝eli po przyznaniu nagrody, okreÊlonej
w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8, wystàpià nowe
okolicznoÊci uzasadniajàce przypuszcze-
nie, ̋ e skazany w czasie pobytu poza zak∏a-
dem karnym nie b´dzie przestrzega∏ po-
rzàdku prawnego, albo je˝eli skazany ko-
rzystajàcy z nagrody okreÊlonej w art. 138
§ 1 pkt 7 lub 8 zostanie zatrzymany przez
uprawniony organ w zwiàzku z narusze-
niem przez niego porzàdku prawnego
w trakcie trwania nagrody, organ, który
przyzna∏ nagrod´, podejmuje decyzj´
o cofni´ciu nagrody bàdê o zamianie na-
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grody na innà. W wypadku, o którym mo-
wa w § 2, powiadamia si´ organ, który wy-
da∏ zarzàdzenie.

§ 9. Skazanemu, który, korzystajàc z nagród
wymienionych w art. 138 § 1 pkt 7 i 8, nad-
u˝y∏ zaufania, a w szczególnoÊci nie po-
wróci∏ do zak∏adu karnego w wyznaczo-
nym terminie, nie udziela si´ tych nagród
przez okres co najmniej 6 miesi´cy od
udzielenia ostatniej nagrody.”;

97) w art. 140 w § 1 wyrazy „art. 141 § 4” zast´puje si´
wyrazami „art. 141a lub w art. 165 § 2”;

98) w art. 141:

a) w § 3 po wyrazach „dyrektor zak∏adu karnego”
dodaje si´ wyrazy „lub osoba przez niego upo-
wa˝niona”,

b) uchyla si´ § 4;

99) po art. 141 dodaje si´ art. 141a w brzmieniu:

„Art. 141a. § 1. W wypadkach szczególnie wa˝-
nych dla skazanego mo˝na mu ze-
zwoliç na opuszczenie zak∏adu kar-
nego, na czas nieprzekraczajàcy
5 dni, w miar´ potrzeby pod kon-
wojem funkcjonariusza S∏u˝by
Wi´ziennej lub w asyÊcie innej oso-
by godnej zaufania. 

§ 2. W stosunku do osadzonych w za-
k∏adzie karnym typu zamkni´tego
zezwolenia, o którym mowa w § 1,
udziela s´dzia penitencjarny,
a w wypadkach niecierpiàcych
zw∏oki — dyrektor zak∏adu karne-
go.

§ 3. Udzielenie zezwolenia, o którym
mowa w § 1, tymczasowo areszto-
wanemu majàcemu prawa i obo-
wiàzki skazanego odbywajàcego
kar´ pozbawienia wolnoÊci wyma-
ga wydania zarzàdzenia o zgodzie
przez organ, do którego dyspozycji
tymczasowo aresztowany pozosta-
je.

§ 4. Przepis art. 139 § 8 stosuje si´ od-
powiednio.”;

100) w art. 143 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Kar´ dyscyplinarnà, o której mowa w § 1
pkt 8, mo˝na wymierzyç skazanemu, który
pope∏ni∏ przekroczenie naruszajàce w po-
wa˝nym stopniu obowiàzujàcà w zak∏adzie
karnym dyscyplin´ i porzàdek. Kara ta pole-
ga na osadzeniu skazanego pojedynczo
w celi oraz uniemo˝liwieniu mu kontaktu
z innymi skazanymi; w trakcie jej wykonywa-
nia skazanego pozbawia si´ mo˝liwoÊci:

1) korzystania z widzeƒ i samoinkasujàcych
aparatów telefonicznych,

2) korzystania ze sprz´tu audiowizualnego
i komputerowego,

3) bezpoÊredniego uczestniczenia, wspólnie
z innymi skazanymi, w nabo˝eƒstwach,
spotkaniach religijnych i nauce religii; na
˝àdanie skazanego nale˝y mu jednak
umo˝liwiç bezpoÊrednie uczestniczenie
w nabo˝eƒstwie w warunkach uniemo˝li-
wiajàcych mu kontakt z innymi skazanymi,

4) korzystania z udzia∏u w zaj´ciach kultural-
no-oÊwiatowych, z zakresu kultury fizycz-
nej i sportu, z wyjàtkiem korzystania
z ksià˝ek i prasy,

5) dokonywania zakupów artyku∏ów ˝ywno-
Êciowych i wyrobów tytoniowych,

6) otrzymania paczki ˝ywnoÊciowej w kwar-
tale nast´pujàcym bezpoÊrednio po kwar-
tale, w którym kara zosta∏a wymierzona,

7) uczestniczenia w nauczaniu i zatrudnieniu
poza celà,

8) korzystania z w∏asnej odzie˝y, obuwia oraz
wyrobów tytoniowych.”;

101) w art. 144 dodaje si´ § 3 i 4 w brzmieniu:

„§ 3. Decyzja o ukaraniu karà dyscyplinarnà po-
winna zawieraç dok∏adne okreÊlenie prze-
kroczenia pope∏nionego przez skazanego.

§ 4. Decyzj´ o ukaraniu karà dyscyplinarnà spo-
rzàdza si´ na piÊmie i podaje do wiadomoÊci
skazanemu, a gdy wzgl´dy wychowawcze za
tym przemawiajà — równie˝ innym skaza-
nym lub innym osobom. Przepis ten ma za-
stosowanie równie˝ do decyzji o uchyleniu,
darowaniu, odroczeniu, zamianie, zawiesze-
niu lub przerwaniu kary dyscyplinarnej,
a tak˝e o odstàpieniu od ukarania dyscypli-
narnego.”;

102) w art. 145:

a) w § 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przed wymierzeniem skazanemu kary dyscy-
plinarnej okreÊlonej w art. 143 § 1 pkt 8 lekarz
albo psycholog wydaje pisemnà opini´ o jego
zdolnoÊci do odbycia tej kary.”,

b) dodaje si´ § 4 i 5 w brzmieniu:

„§ 4. Przed wymierzeniem skazanemu kary
dyscyplinarnej, okreÊlonej w art. 143 § 1
pkt 4 i 5, któremu ze wzgl´du na stan zdro-
wia zezwolono na dokonywanie dodatko-
wych zakupów artyku∏ów ̋ ywnoÊciowych
lub otrzymywanie paczek o wi´kszym ci´-
˝arze albo korzystajàcemu z diety, zasi´ga
si´ opinii lekarza co do skutków dla stanu
zdrowia skazanego wymierzenia tej kary.

§ 5. Po zasi´gni´ciu opinii lekarza dyrektor
podejmuje decyzj´ o ewentualnym odro-
czeniu wykonania tej kary.”;
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103) w art. 146 dodaje si´ § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Je˝eli w okresie zawieszenia wykonania ka-
ry dyscyplinarnej skazany dopuÊci∏ si´ po-
nownie przekroczenia, zawieszona kara ule-
ga wykonaniu, chyba ˝e dyrektor zak∏adu
karnego postanowi inaczej.”; 

104) w art. 147:

a) w § 2 po wyrazie „samouszkodzenia” dodaje
si´ wyrazy „lub z zasadnego zastosowania 
wobec niego Êrodków przymusu bezpoÊred-
niego”,

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Przedawnienie wykonania kary dyscypli-
narnej nie biegnie w czasie wykonywania
takiej samej kary, wymierzonej wcze-
Êniej.”;

105) w art. 153:

a) w § 2 skreÊla si´ zdanie drugie,

b) dodaje si´ § 5 w brzmieniu:

„§ 5. Sàdem penitencjarnym w∏aÊciwym miej-
scowo do udzielania dalszych przerw oraz
do udzielania przerwy, o której mowa
w § 3, jest sàd, który udzieli∏ pierwszej
przerwy.”;

106) w art. 155 w § 1 skreÊla si´ wyrazy „i art. 78 § 1
i 2”;

107) art. 158 otrzymuje brzmienie:

„Art. 158. Wniosek o zwolnienie od wykonania
kary pozbawienia wolnoÊci, o której
mowa w art. 336 § 3 i 4 Kodeksu karne-
go, mo˝e z∏o˝yç równie˝ dowódca jed-
nostki. Termin zawity do z∏o˝enia wnio-
sku up∏ywa w dniu ukoƒczenia s∏u˝by
przez ˝o∏nierza.”;

108) w art. 161 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Wniosku skazanego lub jego obroƒcy, z∏o˝o-
nego przed up∏ywem 3 miesi´cy od wydania
postanowienia o odmowie warunkowego
zwolnienia, nie rozpoznaje si´ a˝ do up∏ywu
tego okresu.”;

109) w art. 162 w § 1 po wyrazach „warunkowe zwol-
nienie” dodaje si´ wyrazy „,oraz uwzgl´dniç ugo-
d´ zawartà w wyniku mediacji”;

110) w art. 163 uchyla si´ § 3;

111) w art. 165 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Skazanemu mo˝na zezwoliç na opuszczenie
zak∏adu karnego, ∏àcznie na czas do 14 dni,
zw∏aszcza w celu podejmowania staraƒ
o uzyskanie po zwolnieniu odpowiednich
mo˝liwoÊci zamieszkania i pracy. Zezwole-
nie na opuszczenie zak∏adu mo˝na przyznaç
skazanemu, którego postawa w czasie odby-
wania kary uzasadnia przypuszczenie, ˝e

w czasie pobytu poza zak∏adem karnym b´-
dzie przestrzega∏ porzàdku prawnego. Ze-
zwolenia udziela dyrektor zak∏adu karnego.
Przepis art. 139 § 8 stosuje si´ odpowied-
nio.”;

112) w art. 166: 

a) w § 2 wyraz „Administracja” zast´puje si´ wy-
razem „Dyrektor”,

b) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Skazanemu zwalnianemu z zak∏adu kar-
nego, który nie dysponuje wystarczajàcy-
mi Êrodkami w∏asnymi i nie ma zapew-
nionych na wolnoÊci dostatecznych Êrod-
ków utrzymania, dyrektor zak∏adu karne-
go mo˝e udzieliç pomocy pieni´˝nej
w chwili zwolnienia w wysokoÊci do 1/3
przeci´tnego miesi´cznego wynagrodze-
nia pracowników lub jej odpowiedni
ekwiwalent.”;

113) w art. 167 § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Czas trwania dozoru, o którym mowa w § 1,
nie mo˝e przekraczaç 2 lat; czasu tego nie
okreÊla si´ z góry. Sàd penitencjarny mo˝e
orzec o zaniechaniu dozoru, je˝eli skazany
nie przestrzega poleceƒ sàdowego kuratora
zawodowego lub nie wykonuje na∏o˝onych
obowiàzków.”;

114) po art. 167 dodaje si´ art. 167a w brzmieniu:

„Art. 167a. § 1. Przy zwolnieniu z zak∏adu karnego
skazany otrzymuje, za pokwitowa-
niem, znajdujàce si´ w depozycie
dokumenty, pieniàdze, przedmio-
ty wartoÊciowe i inne przedmioty,
je˝eli nie zosta∏y zatrzymane albo
zaj´te w drodze zabezpieczenia
lub egzekucji.

§ 2. Skazany otrzymuje ponadto Êwia-
dectwo zwolnienia z zak∏adu kar-
nego oraz zaÊwiadczenie o zatrud-
nieniu. Skazany wymagajàcy le-
czenia otrzymuje skierowanie do
lekarza specjalisty lub do szpitala,
je˝eli takie sà wskazania lekarskie
oraz wyniki wykonanych badaƒ
diagnostycznych niezb´dnych dla
dalszego post´powania lecznicze-
go lub diagnostycznego.

§ 3. Jako ekwiwalent pomocy pieni´˝-
nej, o której mowa w art. 166 § 3,
skazany mo˝e otrzymaç przy zwol-
nieniu stosownà do pory roku
odzie˝, bielizn´, obuwie, bilet na
przejazd, a tak˝e artyku∏y ˝ywno-
Êciowe na czas podró˝y. Decyzje
w tym zakresie podejmuje dyrek-
tor zak∏adu karnego.

§ 4. Je˝eli osoba zwolniona z zak∏adu
karnego wymaga leczenia szpital-
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nego, a jej stan zdrowia nie pozwa-
la na przeniesienie do publicznego
zak∏adu opieki zdrowotnej, pozo-
staje ona na leczeniu w zak∏adzie
karnym do czasu, gdy jej stan
zdrowia pozwoli na takie przenie-
sienie.

§ 5. Przepis § 4 ma zastosowanie, je˝e-
li osoba zwolniona wyra˝a zgod´
na dalsze leczenie w zak∏adzie kar-
nym, co powinno byç potwierdzo-
ne jej podpisem w indywidualnej
dokumentacji medycznej. W razie
niemo˝noÊci wyra˝enia tej zgody
przez osob´ zwolnionà, decyzj´
o pozostawieniu jej na leczeniu
w zak∏adzie karnym podejmuje dy-
rektor zak∏adu karnego na wniosek
lekarza. Wobec osoby, o której mo-
wa w § 4, stosuje si´ przepisy po-
rzàdkowe obowiàzujàce w zak∏a-
dzie karnym. Przepisy art. 118 § 1,
2 i 4 stosuje si´ odpowiednio.

§ 6. Je˝eli zwalniany skazany jest nie-
zdolny z powodów zdrowotnych
do samodzielnego powrotu do
miejsca zameldowania lub miejsca
przebywania bez zameldowania,
administracja zak∏adu karnego jest
obowiàzana w okresie poprzedza-
jàcym zwolnienie nawiàzaç kontakt
z rodzinà, osobà bliskà lub wskaza-
nà przez skazanego innà osobà
i powiadomiç jà o terminie zwol-
nienia. W wypadku gdy dzia∏ania
administracji zak∏adu karnego oka-
za∏y si´ bezskuteczne, administra-
cja zak∏adu karnego jest obowiàza-
na udzieliç zwolnionemu pomocy
w udaniu si´ do miejsca zameldo-
wania lub miejsca przebywania bez
zameldowania albo publicznego
zak∏adu opieki zdrowotnej.

§ 7. Je˝eli osoba, o której mowa w § 4,
nie wyra˝a zgody na dalsze lecze-
nie w zak∏adzie karnym, lekarz po-
ucza jà o mo˝liwych nast´pstwach
zdrowotnych odmowy leczenia.
Fakt odmowy powinien byç po-
twierdzony podpisem zwolnione-
go w indywidualnej dokumentacji
medycznej, a w wypadku odmowy
podpisu — notatkà urz´dowà na t´
okolicznoÊç.”;

115) w art. 173 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do zakresu dzia∏ania sàdowego kuratora za-
wodowego nale˝y w szczególnoÊci:

1) kontrolowanie zachowania skazanego
w okresie próby,

2) sk∏adanie wniosków o zmian´ okresu pró-
by w sprawach dotyczàcych wykonywania

postanowienia o warunkowym zwolnie-
niu,

3) sk∏adanie wniosków o ustanowienie, roz-
szerzenie lub zmian´ obowiàzków w okre-
sie próby, o zwolnienie od wykonania tych
obowiàzków albo o oddanie pod dozór lub
zwolnienie od dozoru,

4) sk∏adanie wniosków o odroczenie lub
o przerw´ wykonania kary lub o odwo∏a-
nie odroczenia lub przerwy wykonania ka-
ry,

5) sk∏adanie wniosków o warunkowe zwol-
nienie i o odwo∏anie warunkowego zwol-
nienia,

6) sk∏adanie wniosków o zarzàdzenie wyko-
nania kary, której wykonanie warunkowo
zawieszono, oraz o wykonanie kary za-
st´pczej,

7) sk∏adanie wniosków o wszcz´cie post´po-
waƒ dotyczàcych wykonania kary ograni-
czenia wolnoÊci,

8) udzielanie pomocy z funduszu pomocy
postpenitencjarnej,

9) branie udzia∏u w posiedzeniach sàdu
w przedmiocie wykonywania Êrodków
karnych zwiàzanych z poddaniem spraw-
cy próbie, je˝eli sprawca oddany by∏ pod
dozór lub w sprawach wszcz´tych na
wniosek kuratora,

10) podejmowanie czynnoÊci majàcych na ce-
lu przygotowanie skazanego do zwolnie-
nia z zak∏adu karnego.”;

116) w art. 178 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przed wydaniem postanowienia w przed-
miocie zarzàdzenia wykonania zawieszonej
kary, sàd powinien wys∏uchaç skazanego
lub jego obroƒc´, chyba ˝e zachodzà oko-
licznoÊci zarzàdzenia wykonania kary okre-
Êlone w art. 75 § 1 Kodeksu karnego.”;

117) w art. 182 dotychczasowà treÊç oznacza si´ jako
§ 1 i dodaje si´ § 2 w brzmieniu:

„§ 2. Organ, do którego przes∏ano orzeczenie za-
wierajàce zakaz prowadzenia pojazdów, zo-
bowiàzany jest cofnàç uprawnienia do ich
prowadzenia w orzeczonym zakresie oraz
nie mo˝e wydaç tych uprawnieƒ w okresie
obowiàzywania zakazu.”;

118) art. 194 otrzymuje brzmienie:

„Art. 194. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okre-
Êliç, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
przedmiotów, które w razie orzeczenia
ich przepadku przekazuje si´ bezpo-
Êrednio innym organom ni˝ organ eg-
zekucyjny wymieniony w art. 187, ma-
jàc na uwadze w szczególnoÊci w∏aÊci-
woÊç tych organów oraz rodzaj przed-
miotów podlegajàcych przekazaniu.”;
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119) w rozdziale XII tytu∏ oddzia∏u 4 otrzymuje brzmie-
nie:

„Naprawienie szkody, zadoÊçuczynienie, nawiàz-
ka i Êwiadczenie pieni´˝ne”;

120) w art. 196 w § 1 po wyrazach „naprawienia szko-
dy” dodaje si´ wyrazy „lub zadoÊçuczynienia”;

121) art. 200 otrzymuje brzmienie:

„Art. 200. § 1. Ârodki zabezpieczajàce zwiàzane
z umieszczeniem sprawcy w zak∏a-
dzie zamkni´tym, przewidziane
w Kodeksie karnym, wykonuje si´
w zak∏adach psychiatrycznych
i w zak∏adach leczenia odwykowe-
go.

§ 2. Zak∏ady psychiatryczne, o których
mowa w § 1, mogà byç organizo-
wane jako zak∏ady dysponujàce
warunkami:

1) podstawowego zabezpieczenia,

2) wzmocnionego zabezpieczenia,

3) maksymalnego zabezpieczenia.

§ 3. Zak∏ady leczenia odwykowego,
o których mowa w § 1, mogà byç
organizowane jako zak∏ady dyspo-
nujàce warunkami wzmocnionego
zabezpieczenia.

§ 4. Zak∏ady, o których mowa w § 2
pkt 1 i 2, podlegajà w∏aÊciwej jed-
nostce samorzàdu terytorialnego.

§ 5. Zak∏ady, o których mowa w § 2
pkt 3, podlegajà ministrowi w∏aÊci-
wemu do spraw zdrowia.”;

122) po art. 200 dodaje si´ art. 200a—200c w brzmie-
niu:

„Art. 200a. Do zamkni´tego zak∏adu psychiatrycz-
nego dysponujàcego warunkami
maksymalnego zabezpieczenia kieru-
je si´ sprawc´, je˝eli:

1) jego powtarzajàce si´ zachowania
zagra˝ajàce ˝yciu lub zdrowiu in-
nych osób lub powodujàce niszcze-
nie przedmiotów znacznej wartoÊci
nie mogà byç opanowane w za-
mkni´tym zak∏adzie psychiatrycz-
nym dysponujàcym warunkami
wzmocnionego zabezpieczenia,

2) nie jest mo˝liwe zapobie˝enie sa-
mowolnemu oddaleniu si´ z za-
mkni´tego zak∏adu psychiatryczne-
go dysponujàcego wzmocnionymi
warunkami zabezpieczenia spraw-
cy, stwarzajàcego znaczne zagro˝e-
nie poza zak∏adem.

Art. 200b. Do zamkni´tego zak∏adu psychiatrycz-
nego lub do zak∏adu leczenia odwyko-
wego dysponujàcego warunkami

wzmocnionego zabezpieczenia kieru-
je si´ sprawc´, je˝eli:

1) jego zachowania zagra˝ajàce ˝yciu
lub zdrowiu innych osób lub powo-
dujàce niszczenie przedmiotów
znacznej wartoÊci nie mogà byç
opanowane w zamkni´tym zak∏a-
dzie psychiatrycznym lub w zak∏a-
dzie leczenia odwykowego, dyspo-
nujàcym warunkami podstawowe-
go zabezpieczenia,

2) nie jest mo˝liwe zapobie˝enie sa-
mowolnemu oddaleniu si´ z za-
mkni´tego zak∏adu psychiatryczne-
go lub z zak∏adu leczenia odwyko-
wego, dysponujàcego warunkami
podstawowego zabezpieczenia
sprawcy, stwarzajàcego zagro˝enie
poza zak∏adem.

Art. 200c. Do zamkni´tego zak∏adu psychiatrycz-
nego lub do zak∏adu leczenia odwyko-
wego dysponujàcego warunkami pod-
stawowego zabezpieczenia kieruje si´
sprawc´, który nie kwalifikuje si´ do
zak∏adu psychiatrycznego lub do zak∏a-
du leczenia odwykowego, o których
mowa w art. 200a oraz w art. 200b.”;

123) art. 201 otrzymuje brzmienie:

„Art. 201. § 1. W celu zapewnienia w∏aÊciwego
miejsca wykonywania Êrodków za-
bezpieczajàcych, o których mowa
w art. 200 § 1 i 2, minister w∏aÊciwy
do spraw zdrowia powo∏uje komi-
sj´ psychiatrycznà do spraw Êrod-
ków zabezpieczajàcych. 

§ 2. Wykonujàc orzeczenie o zastoso-
waniu Êrodka zabezpieczajàcego
zwiàzanego z umieszczeniem w za-
mkni´tym zak∏adzie psychiatrycz-
nym lub w zak∏adzie leczenia od-
wykowego, sàd, po zasi´gni´ciu
opinii komisji psychiatrycznej do
spraw Êrodków zabezpieczajàcych,
okreÊla rodzaj zak∏adu, o którym
mowa w art. 200 § 2 lub 3, i przesy-
∏a odpis orzeczenia wraz z polece-
niem doprowadzenia sprawcy w∏a-
Êciwej stacji pogotowia ratunko-
wego, w∏aÊciwej jednostce Policji
lub w∏aÊciwemu organowi wojsko-
wemu, a odpis orzeczenia i polece-
nie przyj´cia — kierownikowi w∏a-
Êciwego zak∏adu.

§ 3. Je˝eli sprawca przebywa w zak∏a-
dzie karnym albo w areszcie Êled-
czym, polecenie doprowadzenia
sàd przesy∏a dyrektorowi tego za-
k∏adu lub aresztu, za∏àczajàc odpis
orzeczenia.

§ 4. Minister w∏aÊciwy do spraw zdro-
wia, w porozumieniu z Ministrem
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SprawiedliwoÊci, okreÊla, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb powo∏y-
wania i zadania komisji psychia-
trycznej do spraw Êrodków zabez-
pieczajàcych, jej sk∏ad oraz wykaz
zamkni´tych zak∏adów psychia-
trycznych i zak∏adów leczenia od-
wykowego przeznaczonych do wy-
konywania Êrodków zabezpieczajà-
cych, a tak˝e ich pojemnoÊç i wa-
runki zabezpieczenia, z uwzgl´d-
nieniem szczegó∏owych zasad kie-
rowania do takich zak∏adów, post´-
powania ze sprawcami w nich
umieszczonymi oraz regulamin or-
ganizacyjno-porzàdkowy wykony-
wania Êrodków zabezpieczajàcych,
majàc na uwadze w szczególnoÊci
poddanie sprawcy umieszczonego
w zamkni´tym zak∏adzie psychia-
trycznym lub w zak∏adzie leczenia
odwykowego w∏aÊciwemu lecze-
niu lub terapii, przeciwdzia∏anie za-
chowaniom sprawcy zagra˝ajàcym
˝yciu i zdrowiu innych osób lub po-
wodujàcym niszczenie przedmio-
tów znacznej wartoÊci oraz zapo-
bie˝enie samowolnemu oddaleniu
si´ sprawcy stwarzajàcego zagro-
˝enie poza zak∏adem.”;

124) art. 202 otrzymuje brzmienie:

„Art. 202. Sprawc´, wobec którego wykonywany
jest Êrodek zabezpieczajàcy, obejmuje
si´ odpowiednim post´powaniem lecz-
niczym, terapeutycznym i rehabilitacyj-
nym, a tak˝e resocjalizacyjnym, które-
go celem jest poprawa stanu jego zdro-
wia i zachowania, w stopniu umo˝liwia-
jàcym powrót do ˝ycia w spo∏eczeƒ-
stwie i dalsze leczenie w warunkach po-
za zak∏adem.”;

125) w art. 203 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kierownik zak∏adu zamkni´tego, w którym
wykonuje si´ Êrodek zabezpieczajàcy, nie
rzadziej ni˝ co 6 miesi´cy przesy∏a do sàdu
opini´ o stanie zdrowia sprawcy umieszczo-
nego w tym zak∏adzie i o post´pach w lecze-
niu lub terapii; opini´ takà obowiàzany jest
przes∏aç bezzw∏ocznie, je˝eli w zwiàzku ze
zmianà stanu zdrowia sprawcy uzna, ̋ e jego
dalsze pozostawanie w zak∏adzie nie jest ko-
nieczne.”;

126) w art. 204 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:

„W razie potrzeby sàd zasi´ga opinii innych bie-
g∏ych.”;

127) po art. 204 dodaje si´ art. 204a—204c w brzmie-
niu:

„Art. 204a. Wobec sprawcy umieszczonego w za-
mkni´tym zak∏adzie psychiatrycznym
lub w zak∏adzie leczenia odwykowego

mo˝na stosowaç Êrodki przymusu
bezpoÊredniego na zasadach, w trybie
i w sposób okreÊlony w przepisach
o ochronie zdrowia psychicznego.

Art. 204b. W zak∏adach, o których mowa
w art. 200 § 2 pkt 2 i 3 oraz w § 3, do-
puszcza si´ kontrolowanie przedmio-
tów posiadanych przez sprawców
oraz pomieszczeƒ, w których oni prze-
bywajà. Przepisy art. 116 § 4—6 stosu-
je si´ odpowiednio.

Art. 204c. Osobiste kontakty sprawcy przebywa-
jàcego w zak∏adzie, o którym mowa
w art. 200 § 2 pkt 2 lub 3 albo w § 3,
z osobami odwiedzajàcymi mogà od-
bywaç si´ tylko za zgodà kierowników
tych zak∏adów. Mo˝na odmówiç udzie-
lenia takiej zgody, w szczególnoÊci
gdy kontakty te powodujà wzrost ryzy-
ka zachowaƒ niebezpiecznych.”;

128) w art. 206:

a) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W zakresie odraczania, rozk∏adania na ra-
ty i umarzania nale˝noÊci sàdowych, sto-
suje si´ odpowiednio art. 49—51, przy
czym okres odroczenia wykonania albo
roz∏o˝enia na raty pieni´˝nej kary porzàd-
kowej nie mo˝e przekroczyç 6 miesi´cy.”,

b) dodaje si´ § 3 w brzmieniu:

„§ 3. Przepisy § 1 i 2 majà odpowiednie zasto-
sowanie do wykonania orzeczenia o na-
wiàzce na rzecz Skarbu Paƒstwa oraz do
obowiàzku uiszczenia kwoty pieni´˝nej,
stanowiàcej równowartoÊç orzeczonego
przepadku, z tym ˝e okres odroczenia wy-
konania tych nale˝noÊci albo roz∏o˝enia
na raty nie mo˝e przekroczyç 1 roku.”;

129) po art. 207 dodaje si´ art. 207a w brzmieniu:

„Art. 207a. Sposób wykonywania tymczasowego
aresztowania nie mo˝e naruszaç
uprawnieƒ procesowych tymczasowo
aresztowanego.”;

130) w art. 208:

a) § 3—5 otrzymujà brzmienie:

„§ 3. Areszty Êledcze mogà byç tworzone jako
samodzielne areszty lub jako wyodr´b-
nione oddzia∏y zak∏adów karnych. Kilka
aresztów Êledczych mo˝e posiadaç
wspólnà administracj´ bàdê wydzielone
s∏u˝by.

§ 4. Aresztem Êledczym kieruje dyrektor; wy-
odr´bnionym oddzia∏em mo˝e kierowaç
podlegajàcy dyrektorowi kierownik.

§ 5. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze za-
rzàdzenia, tworzy i znosi areszty Êledcze,
majàc na wzgl´dzie istniejàce potrzeby
w tym zakresie.”,
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b) dodaje si´ § 6 w brzmieniu:

„§ 6. Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej
okreÊla, w drodze zarzàdzenia, przezna-
czenie aresztów Êledczych, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci potrzeb´ zapewnienia
oraz racjonalnego wykorzystania miejsc
zakwaterowania dla wszystkich tymcza-
sowo aresztowanych.”; 

131) w art. 210 po wyrazie „regulaminu” dodaje si´
wyrazy „organizacyjno-porzàdkowego”;

132) art. 211 otrzymuje brzmienie:

„Art. 211. § 1. Po przyj´ciu tymczasowo areszto-
wanego do aresztu Êledczego bez-
zw∏ocznie zawiadamia si´ o tym or-
gan, do którego dyspozycji tymcza-
sowo aresztowany pozostaje.

§ 2. Tymczasowo aresztowany ma pra-
wo, bezzw∏ocznie po osadzeniu go
w areszcie Êledczym, zawiadomiç
o miejscu swojego pobytu osob´
najbli˝szà albo innà osob´, stowa-
rzyszenie, organizacj´ lub instytu-
cj´, a tak˝e swojego obroƒc´. Tym-
czasowo aresztowany cudzozie-
miec ma ponadto prawo powiado-
miç w∏aÊciwy urzàd konsularny,
a w razie braku takiego urz´du —
w∏aÊciwe przedstawicielstwo dy-
plomatyczne.

§ 3. Tymczasowo aresztowanego zwal-
nia si´ w dniu, w którym up∏ywa
termin zastosowania tymczasowe-
go aresztowania.

§ 4. BezpoÊrednio przed zwolnieniem
z aresztu Êledczego tymczasowo
aresztowanemu udziela si´ sto-
sownych informacji majàcych na
celu przygotowanie go do ˝ycia po
zwolnieniu, w tym tak˝e o zakresie
pomocy postpenitencjarnej oraz
o instytucjach i organach udzielajà-
cych tej pomocy.

§ 5. Administracja aresztu Êledczego
jest obowiàzana udzieliç zwalnia-
nemu pomocy w udaniu si´ do
miejsca zameldowania lub miejsca
zamieszkania albo do publicznego
zak∏adu opieki zdrowotnej.

§ 6. Wykonywanie tymczasowego are-
sztowania ustaje po rozpocz´ciu
wykonywania Êrodka zabezpiecza-
jàcego, o którym mowa w art. 94
§ 1 i art. 96 § 1 Kodeksu karnego.

§ 7. W wypadku skierowania do wyko-
nania orzeczenia o zastosowaniu
Êrodka zabezpieczajàcego wymie-
nionego w § 6 wobec osoby tym-
czasowo aresztowanej tak˝e w in-
nej sprawie, wykonanie tego Êrod-
ka nast´puje po uchyleniu w tej

sprawie tymczasowego aresztowa-
nia.”;

133) w art. 212 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Tymczasowo aresztowani powinni byç roz-
mieszczani w areszcie Êledczym w sposób
zapobiegajàcy ich wzajemnej demoralizacji.
W szczególnoÊci nale˝y oddzielaç niekara-
nych od uprzednio odbywajàcych kar´ po-
zbawienia wolnoÊci oraz m∏odocianych od
doros∏ych, chyba ̋ e szczególne wzgl´dy wy-
chowawcze przemawiajà za umieszczeniem
doros∏ego z m∏odocianym lub m∏odociany-
mi. Przy rozmieszczaniu tymczasowo aresz-
towanych w oddzia∏ach i celach mieszkal-
nych bierze si´ pod uwag´ w szczególnoÊci: 

1) koniecznoÊç oddzielenia tymczasowo
aresztowanych od skazanych, a tak˝e
tymczasowo aresztowanych funkcjona-
riuszy organów powo∏anych do ochrony
bezpieczeƒstwa publicznego albo funk-
cjonariuszy i pracowników S∏u˝by Wi´-
ziennej, pracowników organów wymiaru
sprawiedliwoÊci i Êcigania od pozosta-
∏ych tymczasowo aresztowanych,

2) potrzeb´ zapewnienia porzàdku i bezpie-
czeƒstwa w areszcie Êledczym,

3) zalecenia lekarskie, psychologiczne i re-
habilitacyjne,

4) potrzeb´ kszta∏towania w∏aÊciwej atmos-
fery wÊród tymczasowo aresztowanych,

5) koniecznoÊç zapobiegania samoagresji
i pope∏nianiu przest´pstw podczas tym-
czasowego aresztowania.”;

134) po art. 212 dodaje si´ art. 212a—212c w brzmie-
niu:

„Art. 212a. § 1. Komisja penitencjarna kwalifikuje
tymczasowo aresztowanego jako
stwarzajàcego powa˝ne zagro˝e-
nie spo∏eczne albo powa˝ne za-
gro˝enie dla bezpieczeƒstwa
aresztu oraz dokonuje, co naj-
mniej raz na 3 miesiàce, weryfika-
cji decyzji w tym przedmiocie.
O podj´tych decyzjach zawiada-
mia si´ organ, do którego dyspo-
zycji tymczasowo aresztowany
pozostaje, oraz s´dziego peniten-
cjarnego.

§ 2. Tymczasowo aresztowanego, o któ-
rym mowa w § 1, osadza si´ w wy-
znaczonym oddziale lub celi aresz-
tu Êledczego w warunkach zapew-
niajàcych wzmo˝onà ochron´ spo-
∏eczeƒstwa i bezpieczeƒstwo tego
aresztu, zawiadamiajàc o tym s´-
dziego penitencjarnego.

§ 3. Tymczasowo aresztowanego po-
dejrzanego o pope∏nienie prze-
st´pstwa w zorganizowanej gru-
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pie albo w zwiàzku majàcym na ce-
lu pope∏nianie przest´pstw osadza
si´ w areszcie Êledczym w warun-
kach zapewniajàcych wzmo˝onà
ochron´ spo∏eczeƒstwa i bezpie-
czeƒstwo aresztu, chyba ˝e szcze-
gólne okolicznoÊci przemawiajà
przeciwko takiemu osadzeniu.

§ 4. Przepisy § 1 i 2 stosuje si´ do tym-
czasowo aresztowanego, którego
w∏aÊciwoÊci, warunki osobiste,
sposób zachowania si´ w trakcie
pobytu w areszcie Êledczym lub
stopieƒ demoralizacji stwarzajà
powa˝ne zagro˝enie spo∏eczne al-
bo powa˝ne zagro˝enie dla bez-
pieczeƒstwa aresztu Êledczego
i który:

1) jest podejrzany o pope∏nienie
przest´pstwa, w szczególnoÊci:

a) zamachu na:

— niepodleg∏oÊç lub integral-
noÊç Rzeczypospolitej Pol-
skiej,

— konstytucyjny ustrój lub
konstytucyjny organ Rze-
czypospolitej Polskiej,

— ˝ycie Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej,

— jednostk´ Si∏ Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ze szczególnym okrucieƒ-
stwem,

c) wzi´cia lub przetrzymania za-
k∏adnika albo w zwiàzku
z wzi´ciem zak∏adnika,

d) uprowadzenia statku wodne-
go lub powietrznego,

e) z u˝yciem broni palnej, mate-
ria∏ów wybuchowych albo ∏a-
two palnych,

2) podczas uprzedniego lub obec-
nego pozbawienia wolnoÊci
stwarza∏ zagro˝enie dla bezpie-
czeƒstwa zak∏adu karnego lub
aresztu Êledczego w ten sposób,
˝e:

a) by∏ organizatorem lub aktyw-
nym uczestnikiem zbiorowe-
go wystàpienia w zak∏adzie
karnym lub areszcie Êled-
czym,

b) dopuÊci∏ si´ czynnej napaÊci
na funkcjonariusza publicz-
nego lub innà osob´ zatrud-
nionà w zak∏adzie karnym lub
areszcie Êledczym,

c) by∏ sprawcà zgwa∏cenia albo
zn´ca∏ si´ nad skazanym, uka-
ranym lub tymczasowo aresz-
towanym,

d) uwolni∏ si´ lub usi∏owa∏
uwolniç si´ z zak∏adu karnego
typu zamkni´tego lub aresztu
Êledczego albo podczas kon-
wojowania poza terenem ta-
kiego zak∏adu lub aresztu.

Art. 212b. W areszcie Êledczym tymczasowo
aresztowany, o którym mowa
w art. 212a, przebywa w nast´pujà-
cych warunkach:

1) cele mieszkalne oraz miejsca i po-
mieszczenia wyznaczone do: pracy,
nauki, przeprowadzania spacerów,
widzeƒ, odprawiania nabo˝eƒstw,
spotkaƒ religijnych i nauczania reli-
gii oraz zaj´ç kulturalno-oÊwiato-
wych, z zakresu kultury fizycznej
i sportu wyposa˝a si´ w odpowied-
nie zabezpieczenia techniczno-
-ochronne,

2) cele mieszkalne sà cz´Êciej kontro-
lowane ni˝ te, w których osadza si´
tymczasowo aresztowanego, wo-
bec którego nie podj´to decyzji,
o której mowa w art. 212a § 1,

3) tymczasowo aresztowany mo˝e
uczyç si´, pracowaç, bezpoÊrednio
uczestniczyç w nabo˝eƒstwach,
spotkaniach religijnych i nauce reli-
gii oraz korzystaç z zaj´ç kulturalno-
-oÊwiatowych, z zakresu kultury fi-
zycznej i sportu tylko w oddziale,
w którym jest osadzony,

4) poruszanie si´ tymczasowo aresz-
towanego po terenie aresztu Êled-
czego odbywa si´ pod wzmocnio-
nym dozorem i jest ograniczone tyl-
ko do niezb´dnych potrzeb,

5) tymczasowo aresztowanego pod-
daje si´ kontroli osobistej przy ka˝-
dorazowym wyjÊciu i powrocie do
celi,

6) spacer tymczasowo aresztowanego
odbywa si´ w wyznaczonych miej-
scach pod wzmocnionym dozorem,

7) sposób osobistego kontaktowania
si´ przedstawicieli podmiotów
okreÊlonych w art. 38 § 1 z tymcza-
sowo aresztowanym okreÊla ka˝do-
razowo dyrektor aresztu Êledczego,

8) widzenia odbywajà si´ w wyzna-
czonych miejscach pod wzmocnio-
nym dozorem. W czasie korzystania
z widzeƒ w sposób uniemo˝liwiajà-
cy bezpoÊredni kontakt z osobami
odwiedzajàcymi tymczasowo are-
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sztowany nie mo˝e spo˝ywaç arty-
ku∏ów ˝ywnoÊciowych i napojów.
Widzenia nie mogà odbywaç si´
w obecnoÊci tymczasowo areszto-
wanego, wobec którego nie podj´-
to decyzji, o której mowa
w art. 212a § 1,

9) tymczasowo aresztowany nie mo˝e
korzystaç z w∏asnej odzie˝y i obu-
wia.

Art. 212c. § 1. Tymczasowo aresztowanego pod-
daje si´ badaniom osobopoznaw-
czym, w zakresie niezb´dnym dla
zapobiegania wzajemnej demora-
lizacji tymczasowo aresztowa-
nych oraz zapewnienia porzàdku
i bezpieczeƒstwa w areszcie. Je˝e-
li konieczne jest przeprowadzenie
badaƒ psychologicznych lub psy-
chiatrycznych, dokonuje si´ ich na
zasadach okreÊlonych w art. 83 
§ 1 i 2 oraz art. 84 § 3.

§ 2. O zarzàdzeniu badaƒ psychia-
trycznych zawiadamia si´ organ,
do którego dyspozycji tymczaso-
wo aresztowany pozostaje.”;

135) w art. 213 skreÊla si´ wyrazy „organ stosujàcy
tymczasowe aresztowanie lub”;

136) w art. 215 w § 1 po wyrazach „b´dàcym adwoka-
tem” dodaje si´ wyrazy „albo radcà prawnym”;

137) w art. 216 w § 1 dodaje si´ zdanie drugie
w brzmieniu:

„Tymczasowo aresztowany nie mo˝e posiadaç
Êrodków ∏àcznoÊci, urzàdzeƒ technicznych s∏u˝à-
cych do rejestrowania i odtwarzania informacji,
sprz´tu komputerowego, a tak˝e, poza depozy-
tem, przedmiotów i dokumentów, które mogà
utrudniaç prawid∏owy tok post´powania karne-
go.”;

138) po art. 216 dodaje si´ art. 216a w brzmieniu:

„Art. 216a. § 1. W czasie przeprowadzania czyn-
noÊci procesowych, transporto-
wania oraz w innych uzasadnio-
nych wypadkach, tymczasowo
aresztowany korzysta z w∏asnej
odzie˝y, bielizny i obuwia, chyba
˝e sà one nieodpowiednie ze
wzgl´du na por´ roku lub znisz-
czone albo je˝eli przemawiajà
przeciwko temu wzgl´dy bezpie-
czeƒstwa lub organ dysponujàcy
zarzàdzi inaczej.

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowied-
nio do tymczasowo aresztowane-
go ˝o∏nierza s∏u˝by czynnej.
W czasie czynnoÊci procesowych
wyst´puje on w umundurowaniu,
z oznakami posiadanych stopni

wojskowych, a je˝eli nie posiada
w∏aÊciwego umundurowania, ko-
rzysta z innej w∏asnej odzie˝y, bie-
lizny i obuwia.”;

139) art. 217 otrzymuje brzmienie:

„Art. 217. § 1. Tymczasowo aresztowany mo˝e
uzyskaç widzenie po wydaniu za-
rzàdzenia o zgodzie na widzenie
przez organ, do którego dyspozycji
pozostaje. W wypadku gdy tymcza-
sowo aresztowany pozostaje do
dyspozycji kilku organów, wyma-
gana jest zgoda na widzenie ka˝de-
go z nich, chyba ˝e organy te zarzà-
dzà inaczej. 

§ 2. Widzenia odbywajà si´ pod nadzo-
rem funkcjonariusza S∏u˝by Wi´-
ziennej w sposób uniemo˝liwiajà-
cy bezpoÊredni kontakt tymczaso-
wo aresztowanego z osobà odwie-
dzajàcà.

§ 3. Organ, do którego dyspozycji tym-
czasowo aresztowany pozostaje,
mo˝e zezwoliç na udzielenie widze-
nia w sposób inny ni˝ okreÊlony
w § 2.

§ 4. W razie udzielenia widzenia w spo-
sób umo˝liwiajàcy bezpoÊredni
kontakt tymczasowo aresztowane-
go z osobà odwiedzajàcà, tymcza-
sowo aresztowany mo˝e spo˝ywaç
artyku∏y ˝ywnoÊciowe i napoje za-
kupione przez osoby odwiedzajàce
na terenie aresztu Êledczego. Na
˝àdanie osoby odwiedzajàcej wi-
dzenia udziela si´ w sposób unie-
mo˝liwiajàcy bezpoÊredni kontakt
z tymczasowo aresztowanym.

§ 5. W wypadku tymczasowo aresztowa-
nego, o którym mowa w art. 212a,
dyrektor aresztu Êledczego powia-
damia organ, do którego dyspozy-
cji tymczasowo aresztowany pozo-
staje, o istnieniu powa˝nego nie-
bezpieczeƒstwa dla osoby odwie-
dzajàcej oraz ˝e konieczne jest
udzielenie widzenia wy∏àcznie
w sposób uniemo˝liwiajàcy bezpo-
Êredni kontakt z tymczasowo aresz-
towanym.

§ 6. Organ, do którego dyspozycji tym-
czasowo aresztowany pozostaje,
mo˝e ograniczyç lub okreÊliç spo-
sób korzystania przez tymczasowo
aresztowanego z prawa do kontak-
towania si´ z duchownymi Êwiad-
czàcymi pos∏ugi religijne lub inny-
mi osobami, je˝eli wymaga tego
koniecznoÊç zapewnienia prawi-
d∏owego toku post´powania kar-
nego.”;
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140) po art. 217 dodaje si´ art. 217a—217d w brzmie-
niu:

„Art. 217a. § 1. Korespondencja tymczasowo
aresztowanego podlega zatrzy-
maniu, cenzurze lub nadzorowi
organu, do którego dyspozycji
tymczasowo aresztowany pozo-
staje, chyba ˝e organ ten zarzàdzi
inaczej. W wypadku gdy tymcza-
sowo aresztowany pozostaje do
dyspozycji kilku organów, jego
korespondencj´ przesy∏a si´ temu
organowi, którego postanowienie
wprowadzono do wykonania jako
pierwsze, chyba ˝e organy te za-
rzàdzà inaczej. 

§ 2. Je˝eli organ, do którego dyspozy-
cji tymczasowo aresztowany po-
zostaje, nie zarzàdzi zatrzymania,
cenzury lub nadzoru korespon-
dencji tymczasowo aresztowane-
go, decyzje te mo˝e podjàç dyrek-
tor aresztu Êledczego, który po-
wiadamia tymczasowo areszto-
wanego, s´dziego penitencjarne-
go oraz organ, do którego dyspo-
zycji tymczasowo aresztowany
pozostaje, o przyczynach jej za-
trzymania, ocenzurowania lub
nadzoru. Przepis art. 105 § 4 sto-
suje si´ odpowiednio.

Art. 217b. § 1. Korespondencj´ urz´dowà admi-
nistracja aresztu Êledczego bez-
zw∏ocznie dor´cza lub podaje do
wiadomoÊci tymczasowo areszto-
wanemu, który podpisem i datà
potwierdza jej odbiór lub przyj´-
cie jej treÊci do wiadomoÊci. W ra-
zie odmowy potwierdzenia czyni
si´ o tym wzmiank´ na piÊmie
urz´dowym lub potwierdzeniu
odbioru.

§ 2. Korespondencj´ tymczasowo
aresztowanego, w tym tak˝e kore-
spondencj´ z organami powo∏a-
nymi na podstawie ratyfikowa-
nych przez Rzeczpospolità Polskà
umów mi´dzynarodowych doty-
czàcych ochrony praw cz∏owieka,
z Rzecznikiem Praw Obywatel-
skich oraz z organami paƒstwo-
wymi i samorzàdowymi, przesy∏a
si´ adresatowi za poÊrednictwem
organu, do którego dyspozycji
tymczasowo aresztowany pozo-
staje.

Art. 217c. Tymczasowo aresztowany nie mo˝e
korzystaç z aparatu telefonicznego
oraz innych Êrodków ∏àcznoÊci prze-
wodowej i bezprzewodowej.

Art. 217d. Udzielenie tymczasowo aresztowane-
mu zezwolenia, o którym mowa

w art. 141a § 1, wymaga wydania za-
rzàdzenia o zgodzie przez organ, do
którego dyspozycji tymczasowo
aresztowany pozostaje.”;

141) w art. 218:

a) w § 1 wyrazy „zezwolenia organu” zast´puje
si´ wyrazami „wydania zarzàdzenia o zgodzie
przez organ”,

b) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Tymczasowo aresztowany zatrudniony
odp∏atnie otrzymuje wynagrodzenie po-
mniejszone o kwot´ potràceƒ, o których
mowa w art. 43 § 1.”;

142) art. 220 otrzymuje brzmienie:

„Art. 220. Ze Êrodków finansowych otrzymywa-
nych przez tymczasowo aresztowane-
go nie podlega egzekucji kwota do wy-
sokoÊci po∏owy przeci´tnego miesi´cz-
nego wynagrodzenia pracowników,
niezb´dna na pokrycie kosztów przejaz-
du z aresztu Êledczego do miejsca za-
mieszkania i na utrzymanie w ciàgu naj-
bli˝szych dni po zwolnieniu. Przepis
art. 126 stosuje si´ odpowiednio.”;

143) art. 221 otrzymuje brzmienie:

„Art. 221. § 1. Tymczasowo aresztowanemu wy-
ró˝niajàcemu si´ przestrzeganiem
porzàdku wewn´trznego w aresz-
cie Êledczym oraz zasad okreÊlo-
nych w regulaminie organizacyjno-
-porzàdkowym wykonywania tym-
czasowego aresztowania mogà
byç przyznawane nagrody.

§ 2. Nagrodami sà:

1) zezwolenie na indywidualny wy-
strój celi mieszkalnej,

2) dodatkowy lub d∏u˝szy spacer,

3) zezwolenie na otrzymanie do-
datkowej paczki ˝ywnoÊciowej
lub otrzymanie paczki przekra-
czajàcej dopuszczalny ci´˝ar,

4) indywidualne odst´pstwo od
porzàdku wewn´trznego aresztu
Êledczego, w zakresie ustalonym
przez dyrektora aresztu Êledcze-
go,

5) zezwolenie na cz´stsze branie
udzia∏u w zaj´ciach kulturalno-
-oÊwiatowych, z zakresu kultury
fizycznej i sportu,

6) zezwolenie na d∏u˝sze widzenie,

7) zezwolenie na dokonywanie do-
datkowych zakupów artyku∏ów
˝ywnoÊciowych i wyrobów ty-
toniowych oraz przedmiotów
dopuszczonych do sprzeda˝y
w areszcie Êledczym,
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8) zatarcie wszystkich lub niektó-
rych kar dyscyplinarnych,

9) nagroda rzeczowa lub pieni´˝-
na.”;

144) po art. 221 dodaje si´ art. 221a w brzmieniu: 

„Art. 221a. Poruszanie si´ tymczasowo areszto-
wanych po terenie aresztu Êledczego,
nauczanie i zatrudnienie, bezpoÊred-
nie uczestniczenie w nabo˝eƒstwach,
spotkaniach religijnych i nauczaniu re-
ligii oraz korzystanie z widzeƒ, space-
rów, kàpieli, zaj´ç kulturalno-oÊwiato-
wych, z zakresu kultury fizycznej
i sportu, a tak˝e ich udzia∏ w czynno-
Êciach procesowych, odbywa si´
z uwzgl´dnieniem koniecznoÊci zabez-
pieczenia prawid∏owego toku post´-
powania karnego.”;

145) w art. 222:

a) w § 1 wyraz „umyÊlne” zast´puje si´ wyrazem
„zawinione”,

b) w § 2:

— pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) pozbawienie mo˝liwoÊci otrzymania jed-
nej paczki ˝ywnoÊciowej w kwartale na-
st´pujàcym bezpoÊrednio po kwartale,
w którym kara zosta∏a wymierzona,”,

— w pkt 5 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 6 i 7 w brzmieniu: 

„6) pozbawienie prawa do udzia∏u w niektó-
rych zaj´ciach kulturalno-oÊwiatowych
lub z zakresu kultury fizycznej i sportu,
z wyjàtkiem korzystania z ksià˝ek i prasy,
na okres do 1 miesiàca,

7) pozbawienie prawa dokonywania zaku-
pów artyku∏ów ˝ywnoÊciowych i wyro-
bów tytoniowych oraz innych artyku∏ów
dopuszczonych do sprzeda˝y w areszcie
Êledczym, na okres do 1 miesiàca.”;

146) po art. 222 dodaje si´ art. 222a w brzmieniu:

„Art. 222a. § 1. Decyzja o ukaraniu karà dyscypli-
narnà powinna zawieraç okreÊle-
nie przekroczenia pope∏nionego
przez tymczasowo aresztowane-
go.

§ 2. Decyzj´ o ukaraniu, uchyleniu, da-
rowaniu, odroczeniu, zamianie,
zawieszeniu lub przerwaniu kary
dyscyplinarnej, a tak˝e o odstà-
pieniu od ukarania dyscyplinarne-
go sporzàdza si´ na piÊmie i poda-
je do wiadomoÊci tymczasowo
aresztowanemu.

§ 3. Je˝eli w okresie zawieszenia wy-
konania kary dyscyplinarnej tym-
czasowo aresztowany dopuÊci∏
si´ ponownie przekroczenia, za-

wieszona kara ulega wykonaniu,
chyba ̋ e dyrektor aresztu Êledcze-
go postanowi inaczej.

§ 4. Przed wymierzeniem kar dyscy-
plinarnych okreÊlonych w art. 222
§ 2 pkt 2 i 3 tymczasowo areszto-
wanemu, któremu ze wzgl´du na
stan zdrowia zezwolono na doko-
nywanie dodatkowych zakupów
artyku∏ów ˝ywnoÊciowych lub
otrzymywanie paczek o wi´kszym
ci´˝arze albo korzystajàcemu
z diety, zasi´ga si´ opinii leka-
rza.”;

147) art. 223 otrzymuje brzmienie:

„Art. 223. § 1. Po wydaniu wyroku skazujàcego
sàdu pierwszej instancji tymczaso-
wo aresztowany mo˝e byç przenie-
siony do zak∏adu karnego; sàd, do
którego dyspozycji tymczasowo
aresztowany pozostaje, mo˝e po-
stanowiç inaczej.

§ 2. W stosunku do tymczasowo aresz-
towanego przeniesionego na pod-
stawie § 1 do zak∏adu karnego, sto-
suje si´ przepisy o wykonywaniu
tymczasowego aresztowania, chy-
ba ̋ e wyrazi∏ on zgod´ na stosowa-
nie wzgl´dem niego przepisów
o wykonywaniu kary pozbawienia
wolnoÊci.

§ 3. Tymczasowo aresztowanego, ska-
zanego wyrokiem sàdu pierwszej
instancji, w stosunku do którego
sàd nie sprzeciwi∏ si´ przeniesieniu
do zak∏adu karnego, a tymczasowo
aresztowany wyrazi∏ zgod´ na sto-
sowanie wzgl´dem niego przepi-
sów o wykonywaniu kary pozba-
wienia wolnoÊci, komisja peniten-
cjarna klasyfikuje niezw∏ocznie po
otrzymaniu zawiadomienia o ska-
zaniu.

§ 4. Zgoda, o której mowa w § 3, po-
winna byç wyra˝ona przed podj´-
ciem decyzji klasyfikacyjnej i po-
twierdzona podpisem tymczasowo
aresztowanego. Cofni´cie zgody
tymczasowo aresztowanego po
wydaniu decyzji przez komisj´ pe-
nitencjarnà jest nieskuteczne.

§ 5. Tymczasowo aresztowanego, ska-
zanego wyrokiem sàdu pierwszej
instancji, który nie wyrazi∏ zgody
na stosowanie wzgl´dem niego
przepisów o wykonywaniu kary po-
zbawienia wolnoÊci, komisja peni-
tencjarna kwalifikuje do tymczaso-
wo aresztowanych, którzy mogà
byç przeniesieni do zak∏adu karne-
go z oddzia∏em aresztu Êledczego.
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§ 6. Przepisy § 1—5 stosuje si´ odpo-
wiednio w wypadku zastosowania
tymczasowego aresztowania wo-
bec obywatela polskiego prawo-
mocnie skazanego przez sàd paƒ-
stwa obcego na kar´ pozbawienia
wolnoÊci podlegajàcà wykonaniu
albo obywatela polskiego, wobec
którego prawomocnie orzeczono
Êrodek polegajàcy na pozbawieniu
wolnoÊci, do czasu okreÊlenia
przez w∏aÊciwy sàd kwalifikacji
prawnej czynu wed∏ug prawa pol-
skiego oraz kary lub Êrodka podle-
gajàcego wykonaniu.

§ 7. Przepisy o wykonaniu tymczaso-
wego aresztowania stosuje si´ po-
nadto do umieszczonej w areszcie
Êledczym lub w zak∏adzie karnym
osoby, o której mowa w art. 589a
Kodeksu post´powania karnego.”; 

148) po art. 223 dodaje si´ art. 223a w brzmieniu:

„Art. 223a. § 1. Tymczasowo aresztowany, wobec
którego wykonywana jest kara
pozbawienia wolnoÊci w innej
sprawie, korzysta z uprawnieƒ ta-
kich jak skazany, z wyjàtkiem: wi-
dzeƒ, korespondencji, korzystania
z aparatów telefonicznych oraz in-
nych Êrodków ∏àcznoÊci przewo-
dowej i bezprzewodowej, posia-
dania przedmiotów w celi, korzy-
stania ze Êwiadczeƒ zdrowotnych,
powiadamiania organu dysponu-
jàcego o zakwalifikowaniu do
tymczasowo aresztowanych stwa-
rzajàcych powa˝ne zagro˝enie
spo∏eczne albo powa˝ne zagro˝e-
nie dla bezpieczeƒstwa zak∏adu
karnego oraz o pozostaniu na le-
czeniu w zak∏adzie karnym po
zwolnieniu, a tak˝e w zakresie
udzielania zezwolenia, o którym
mowa w art. 141a, a ponadto w in-
nych wypadkach, gdy wymaga te-
go koniecznoÊç zabezpieczenia
prawid∏owego toku post´powa-
nia karnego — w zakresie których
stosuje si´ przepisy niniejszego
kodeksu dotyczàce tymczasowo
aresztowanych. 

§ 2. Tymczasowo aresztowany, o któ-
rym mowa w § 1, nie korzysta
z przepustek wymienionych
w art. 91 pkt 7 i art. 92 pkt 9, na-
gród wymienionych w art. 138 § 1
pkt 7 i 8, a tak˝e zezwolenia wy-
mienionego w art. 165 § 2.

§ 3. Organ, do którego dyspozycji
tymczasowo aresztowany pozo-
staje, mo˝e zarzàdziç stosowanie
wobec tymczasowo aresztowane-

go, o którym mowa w § 1, równie˝
innych przepisów dotyczàcych
tymczasowo aresztowanych.

§ 4. Tymczasowo aresztowanego,
o którym mowa w § 1, rozmiesz-
cza si´ w areszcie Êledczym od-
r´bnie od skazanych.”; 

149) w art. 228 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Minister Obrony Narodowej, w porozumie-
niu z Ministrem SprawiedliwoÊci, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, regulamin organi-
zacyjno-porzàdkowy wykonywania kary
okreÊlonej w art. 323 § 4 Kodeksu karnego,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci zasady wy-
konywania tej kary wobec osób podlegajà-
cych s∏u˝bie wojskowej.”;

150) art. 242 otrzymuje brzmienie:

„Art. 242. § 1. Je˝eli w cz´Êci ogólnej niniejszego
kodeksu u˝ywa si´ okreÊlenia „ska-
zany”, odpowiednie przepisy majà
zastosowanie tak˝e do tymczaso-
wo aresztowanego.

§ 2. Je˝eli niniejszy kodeks u˝ywa
w znaczeniu ogólnym okreÊlenia
„oskar˝ony”, nale˝y przez to rozu-
mieç równie˝ podejrzanego. 

§ 3. Je˝eli niniejszy kodeks u˝ywa
w znaczeniu ogólnym okreÊlenia
„kara pozbawienia wolnoÊci”, na-
le˝y przez to rozumieç równie˝ za-
st´pczà kar´ pozbawienia wolno-
Êci, kar´ aresztu wojskowego, za-
sadniczà lub zast´pczà kar´ aresz-
tu, kar´ porzàdkowà oraz Êrodek
przymusu skutkujàcy pozbawienie
wolnoÊci, chyba ̋ e ustawa stanowi
inaczej.

§ 4. OkreÊlenie „sàd” bez bli˝szego
sprecyzowania oznacza sàd po-
wszechny lub wojskowy, który wy-
da∏ wyrok w pierwszej instancji,
z tym zastrze˝eniem, ˝e art. 6 § 1,
art. 7, 8 § 2, art. 10, 13 i 15 oraz
art. 18—24 stosuje si´ odpowied-
nio do sàdu penitencjarnego lub
innego sàdu w∏aÊciwego na pod-
stawie niniejszego kodeksu.

§ 5. U˝yte w niniejszym kodeksie okre-
Êlenie „przeci´tne miesi´czne wy-
nagrodzenie pracowników” ozna-
cza przeci´tne wynagrodzenie mie-
si´czne w poprzednim kwartale,
obowiàzujàce od pierwszego dnia
nast´pnego miesiàca po og∏osze-
niu przez Prezesa G∏ównego Urz´-
du Statystycznego w Dzienniku
Urz´dowym Rzeczypospolitej Pol-
skiej „Monitor Polski” do celów
emerytalno-rentowych.
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§ 6. Przez poj´cie nadzoru nad kore-
spondencjà rozumie si´ otwarcie li-
stu i sprawdzenie jego zawartoÊci. 

§ 7. Przez poj´cie cenzury korespon-
dencji rozumie si´ zapoznawanie
si´ z treÊcià pisma oraz usuni´cie
cz´Êci jego tekstu lub uczynienie
go nieczytelnym. 

§ 8. Przez poj´cie zatrzymania kore-
spondencji rozumie si´ nieprzeka-
zanie jej adresatowi i do∏àczenie do
akt osobowych skazanego. 

§ 9. Przez poj´cie nadzoru nad widze-
niem rozumie si´ zapewnienie po-
rzàdku w czasie jego trwania. 

§ 10. Przez poj´cie kontroli rozmowy
w trakcie widzenia lub telefonicznej
rozumie si´ zapoznawanie si´ z jej
treÊcià oraz mo˝liwoÊç jej przerwa-
nia. 

§ 11. Kontrola paczki oznacza sprawdza-
nie jej opakowania i zawartoÊci.

§ 12. U˝yte w niniejszym kodeksie okre-
Êlenia „koÊció∏”, „inny zwiàzek wy-
znaniowy” nale˝y rozumieç jako
koÊció∏, inny zwiàzek wyznaniowy
o ustawowo uregulowanej sytuacji
prawnej.

§ 13. Przez u˝yte w art. 91 pkt 7, art. 92
pkt 9 oraz w art. 139 § 3 i 4 okreÊle-
nie „w roku” nale˝y rozumieç
okres 12 miesi´cy poprzedzajàcych
dzieƒ rozpocz´cia korzystania z ko-
lejnej przepustki lub zezwolenia na
opuszczenie zak∏adu karnego.

§ 14. Przez u˝yte w niniejszym kodeksie
okreÊlenia „zak∏ad pracy” i „pod-
miot zatrudniajàcy” nale˝y rozu-
mieç pracodawc´ jako jednostk´
organizacyjnà zatrudniajàcà pra-
cowników.

§ 15. Przez poj´cie wynagrodzenia przy-
padajàcego skazanemu rozumie
si´ kwot´, pozosta∏à po dokonaniu
potràceƒ z wynagrodzenia przys∏u-
gujàcego sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne i kwoty na fundusz po-
mocy postpenitencjarnej, stano-
wiàcà podstaw´ do naliczenia za-
liczki na podatek dochodowy od
osób fizycznych.”;

151) uchyla si´ art. 246;

152) w art. 248 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb post´powania w∏aÊci-
wych organów w wypadku, gdy liczba osa-
dzonych w zak∏adach karnych lub aresztach
Êledczych przekroczy w skali kraju ogólnà
pojemnoÊç tych zak∏adów, uwzgl´dniajàc

w szczególnoÊci tryb post´powania Dyrek-
tora Generalnego S∏u˝by Wi´ziennej, dyrek-
torów okr´gowych oraz dyrektorów zak∏a-
dów karnych i aresztów Êledczych w zakre-
sie zawiadamiania o przekroczonej pojem-
noÊci odpowiednio w skali kraju, obszaru
dzia∏ania okr´gowego inspektoratu oraz za-
k∏adu karnego i aresztu Êledczego, tryb po-
st´powania dyrektorów zak∏adów karnych
i aresztów Êledczych w zakresie organizowa-
nia dodatkowych miejsc zakwaterowania,
a tak˝e tryb post´powania organów proku-
ratury i sàdownictwa w wypadku przelud-
nienia zak∏adów karnych i aresztów Êled-
czych ponad ustalonà pojemnoÊç w skali
kraju.”;

153) art. 249 otrzymuje brzmienie:

„Art. 249. § 1. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, regula-
min organizacyjno-porzàdkowy
wykonywania kary pozbawienia
wolnoÊci i regulamin organiza-
cyjno-porzàdkowy wykonywania
tymczasowego aresztowania,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci or-
ganizacj´ przyj´ç do zak∏adów kar-
nych i aresztów Êledczych i zasady
rozmieszczania osadzonych w ce-
lach mieszkalnych, porzàdek we-
wn´trzny zak∏adów karnych i aresz-
tów Êledczych, organizacj´ przyj-
mowania korespondencji i zasady
widzeƒ w zak∏adach karnych
i aresztach Êledczych, warunki
opieki zdrowotnej i bytowej w za-
k∏adach karnych i aresztach Êled-
czych, a tak˝e zagadnienia zwiàza-
ne z przygotowaniem skazanych
i tymczasowo aresztowanych do
ich zwolnienia z zak∏adu karnego
i aresztu Êledczego.

§ 2. Minister SprawiedliwoÊci, w poro-
zumieniu z Ministrem Obrony Na-
rodowej, okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, regulamin organizacyj-
no-porzàdkowy wykonywania kary
aresztu wojskowego, uwzgl´dnia-
jàc w szczególnoÊci organizacj´
przyj´ç tych osób do zak∏adu kar-
nego, zasady rozmieszczania ska-
zanych ˝o∏nierzy w celach miesz-
kalnych, zasady udzia∏u organów
wyznaczonych przez Ministra
Obrony Narodowej w procesie re-
socjalizacji skazanych ˝o∏nierzy
oraz metody oddzia∏ywania na ska-
zanego uwzgl´dniajàce zasady pe∏-
nienia s∏u˝by wojskowej.

§ 3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) sposoby prowadzenia oddzia∏y-
waƒ penitencjarnych w zak∏a-
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dach karnych i aresztach Êled-
czych, majàc na wzgl´dzie
zw∏aszcza ich organizacj´, wa-
runki, zasady i formy oraz spo-
sób dokumentowania prowa-
dzonych oddzia∏ywaƒ, 

2) warunki bytowe osób osadzo-
nych w zak∏adach karnych
i aresztach Êledczych, majàc na
uwadze zapewnienie osadzo-
nym odzie˝y, bielizny, obuwia,
Êrodków higieny oraz Êrodków
konserwacji, a tak˝e wyposa˝e-
nie pomieszczeƒ w podstawowy
sprz´t kwaterunkowy,

3) sposoby za∏atwiania wniosków,
skarg i próÊb osób osadzonych
w zak∏adach karnych i aresztach
Êledczych, bioràc w szczególno-
Êci pod uwag´ zasady i tryb przyj-
mowania i rozpoznawania wnio-
sków, skarg i próÊb, a tak˝e ich
ewidencj´ i dokumentowanie,

4) sposoby ochrony jednostek or-
ganizacyjnych S∏u˝by Wi´zien-
nej, majàc na wzgl´dzie formy
organizacyjne ochrony tych jed-
nostek, obowiàzki funkcjonariu-
szy i pracowników S∏u˝by Wi´-
ziennej oraz przywi´ziennych za-
k∏adów pracy, realizowane przez
nich przedsi´wzi´cia, dzia∏ania
ochronne i czynnoÊci profilak-
tyczne, post´powanie z osobami
osadzonymi w zak∏adach kar-
nych i aresztach Êledczych, a tak-
˝e warunki wst´pu na teren jed-
nostek organizacyjnych S∏u˝by
Wi´ziennej osób nieb´dàcych
funkcjonariuszami lub pracow-
nikami S∏u˝by Wi´ziennej albo
pracownikami przywi´ziennych
zak∏adów pracy oraz ochron´
osób osadzonych w zak∏adach
karnych i aresztach Êledczych
w czasie ich konwojowania przez
funkcjonariuszy S∏u˝by Wi´zien-
nej,

5) sposoby obrony jednostek orga-
nizacyjnych S∏u˝by Wi´ziennej
w sytuacjach zagro˝enia zdro-
wia i ˝ycia funkcjonariuszy i pra-
cowników S∏u˝by Wi´ziennej,
pracowników przywi´ziennych
zak∏adów pracy oraz osadzo-
nych w zak∏adach karnych
i aresztach Êledczych, w wyniku
kl´sk ˝ywio∏owych, a tak˝e za-
gro˝eƒ dla ludzi i Êrodowiska
w sytuacjach stanów nadzwy-
czajnych,

6) czynnoÊci administracyjne i roz-
liczenia finansowe zwiàzane

z prowadzeniem depozytu
przedmiotów wartoÊciowych
i Êrodków pieni´˝nych osób po-
zbawionych wolnoÊci, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci ewiden-
cjonowanie zdeponowanych
Êrodków i przedmiotów, czynno-
Êci zwiàzane z ich przyjmowa-
niem, przechowywaniem i wy-
dawaniem, w tym gromadze-
niem Êrodków pieni´˝nych na
ksià˝eczkach oszcz´dnoÊcio-
wych, tryb przekazywania zde-
ponowanych Êrodków i przed-
miotów mi´dzy jednostkami or-
ganizacyjnymi, czynnoÊci zwià-
zane z rozliczeniem nale˝noÊci
za prac´ osadzonych, tryb doko-
nywania zakupów przez osadzo-
nych oraz dokumentowanie tych
czynnoÊci,

7) czynnoÊci administracyjne zwià-
zane z wykonywaniem tymcza-
sowego aresztowania oraz kar
i Êrodków przymusu skutkujà-
cych pozbawienie wolnoÊci oraz
dokumentowanie tych czynno-
Êci, uwzgl´dniajàc w szczegól-
noÊci zasady: rejonizacji osadza-
nia w zak∏adach karnych i aresz-
tach Êledczych, przyjmowania,
rozmieszczania i zwalniania osa-
dzonych, poddawania osadzo-
nego czynnoÊciom identyfika-
cyjnym, obliczania okresu wyko-
nywania kary i Êrodka przymusu,
wydawania osadzonych do
udzia∏u w czynnoÊciach proce-
sowych oraz godzin przyjmowa-
nia ich do zak∏adów karnych lub
aresztów Êledzych, a tak˝e po-
st´powania z korespondencjà
osadzonych,

8) tryb przeprowadzania kontroli
jednostek organizacyjnych S∏u˝-
by Wi´ziennej, z uwzgl´dnie-
niem rodzajów kontroli, jej za-
kresu i cz´stotliwoÊci, kompe-
tencji do prowadzenia kontroli,
sposobu jej przeprowadzania
i dokumentowania jej przebiegu,
a tak˝e sposobu ustalania i prze-
kazywania zainteresowanym
wyników kontroli.”;

154) po art. 249 dodaje si´ art. 249a w brzmieniu:

„Art. 249a. Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´zien-
nej mo˝e, w drodze zarzàdzenia, okre-
Êliç:

1) organizacj´ ochrony przeciwpo˝a-
rowej i zabezpieczenia przeciwpo-
˝arowego w jednostkach organiza-
cyjnych S∏u˝by Wi´ziennej,
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2) szczegó∏owe zasady prowadzenia
i organizacji pracy penitencjarnej
oraz zakresy czynnoÊci funkcjona-
riuszy i pracowników dzia∏ów peni-
tencjarnych i terapeutycznych,

3) organizacj´ s∏u˝by zdrowia w jed-
nostkach organizacyjnych S∏u˝by
Wi´ziennej, 

4) zakres i formy prowadzenia ewi-
dencji osób pozbawionych wolno-
Êci przez jednostki organizacyjne
S∏u˝by Wi´ziennej.”;

155) uchyla si´ art. 250;

156) w art. 253 uchyla si´ § 3;

157) w art. 254 § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Wobec tymczasowo aresztowanych i skaza-
nych umieszczonych w pomieszczeniach,
o których mowa w art. 251 § 1, stosuje si´
odpowiednio przepisy regulaminu organiza-
cyjno-porzàdkowego wykonywania tymcza-
sowego aresztowania, regulaminu organi-
zacyjno-porzàdkowego wykonywania kary
pozbawienia wolnoÊci, przepisy o nadzorze
penitencjarnym, a tak˝e inne przepisy regu-
lujàce wykonywanie tymczasowego aresz-
towania i kary pozbawienia wolnoÊci.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrud-
nieniu i przeciwdzia∏aniu bezrobociu (Dz. U. z 2003 r.
Nr 58, poz. 514, Nr 90, poz. 844, Nr 122, poz. 1143,
Nr 128, poz. 1176, Nr 135, poz. 1268 i Nr 137, poz. 1302)
w art. 23 w ust. 1 w pkt 2 lit. e) otrzymuje brzmienie:

„e) wykonywa∏ prac´ w okresie tymczasowego aresz-
towania lub odbywania kary pozbawienia wolno-
Êci, je˝eli podstaw´ wymiaru sk∏adki na ubezpie-
czenie spo∏eczne i Fundusz Pracy stanowi∏a kwo-
ta co najmniej po∏owy minimalnego wynagrodze-
nia,”.

Art. 3. W ustawie z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝-
bie Wi´ziennej (Dz. U. z 2002 r. Nr 207, poz. 1761
oraz z 2003 r. Nr 90, poz. 844) w art. 1 po ust. 4a doda-
je si´ ust. 4b w brzmieniu:

„4b. S∏u˝ba Wi´zienna ma prawo do otrzymywania
informacji kryminalnych z Krajowego Centrum
Informacji Kryminalnych w zakresie realizowania
swoich zadaƒ ustawowych.”. 

Art. 4. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadze-
niu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji krymi-
nalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 81, poz. 731 i Nr 89, poz. 804 oraz z 2003 r.
Nr 124, poz. 1153, Nr 128, poz. 1175 i Nr 137, poz. 1302)
w art. 28 w ust. 1 po wyrazach „post´powaniem kar-
nym” dodaje si´ wyrazy „lub post´powaniem karnym
wykonawczym”. 

Art. 5. Przepisy niniejszej ustawy stosuje si´ rów-
nie˝ przy wykonywaniu orzeczeƒ, które sta∏y si´ wyko-
nalne przed dniem jej wejÊcia w ˝ycie.

Art. 6. CzynnoÊci procesowe w zakresie post´po-
wania wykonawczego i inne czynnoÊci wykonawcze,
dokonane przed wejÊciem w ˝ycie niniejszej ustawy
z zachowaniem przepisów dotychczasowych, sà sku-
teczne.

Art. 7. W razie wàtpliwoÊci, czy stosowaç prawo
dotychczasowe czy przepisy niniejszej ustawy, stosuje
si´ t´ ustaw´.

Art. 8. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
na podstawie niniejszej ustawy zachowujà moc przepi-
sy wydane przed wejÊciem jej w ˝ycie, je˝eli nie sà
sprzeczne z przepisami tej ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez rok.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia
2003 r., z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 2 lit. b, który wchodzi w ˝ycie z dniem
17 paêdziernika 2004 r.;

2) art. 1 pkt 147 w zakresie dotyczàcym art. 223 § 7,
który wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà
od dnia 1 lipca 2003 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

Dziennik Ustaw Nr 142 — 9585 — Poz. 1380 i 1381

1381

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW

z dnia 22 lipca 2003 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie programu badaƒ statystycznych statystyki publicznej na rok 2003

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 29 czerwca
1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439,
z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Rady Ministrów z dnia 16 lip-
ca 2002 r. w sprawie programu badaƒ statystycznych
statystyki publicznej na rok 2003 (Dz. U. Nr 146,
poz. 1227 oraz z 2003 r. Nr 70, poz. 637) w za∏àczniku do
rozporzàdzenia „Program badaƒ statystycznych staty-
styki publicznej na rok 2003” wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 i Nr 121,
poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106, poz. 668 oraz
z 2001 r. Nr 100, poz. 1080.


