
stracji publicznej, celem uaktualnienia zestawienia
zbiorczego, sporzàdzonego na podstawie art. 1 ust. 4.

Art. 5. Wniosek o ujawnienie prawa w∏asnoÊci
Skarbu Paƒstwa albo jednostki samorzàdu terytorial-
nego, o którym mowa w art. 2, sàd rozpoznaje w cià-
gu miesiàca od dnia jego z∏o˝enia.

Art. 6. 1. W ramach zadania, o którym mowa
w art. 1 ust. 2, starostowie w okresie 2 lat od wejÊcia
w ˝ycie ustawy b´dà prowadziç dzia∏ania zmierzajàce
do:

1) poinformowania mieszkaƒców powiatu o potrze-
bie sprawdzenia zgodnoÊci ksiàg wieczystych
z rzeczywistym stanem prawnym;

2) udzielenia pomocy mieszkaƒcom w zakresie infor-
macji o rodzaju i sposobie dzia∏aƒ niezb´dnych do
uzyskania tytu∏u prawnego do zajmowanych przez
nich nieruchomoÊci i ujawnienia ich praw w ksi´-
gach wieczystych.

2. Dzia∏ania, o których mowa w ust. 1, obejmujà
w szczególnoÊci:

1) opracowanie i rozprowadzenie wÊród mieszkaƒ-
ców powiatu szczegó∏owych informacji o czynnoÊ-
ciach niezb´dnych do ustalenia danych, o których
mowa w ust. 1 pkt 1;

2) rozpowszechnianie informacji, okreÊlonych
w pkt 1, w miejscach publicznych na terenie po-
wiatu;

3) zamieszczenie w lokalnej prasie, radiu i telewizji
oraz na stronach internetowych starostwa powia-
towego informacji okreÊlonych w pkt 1;

4) utworzenie na terenie powiatu co najmniej jedne-
go punktu informacyjno-konsultacyjnego, dost´p-
nego dla mieszkaƒców w godzinach pracy staro-
stwa powiatowego, udzielajàcego szczegó∏owych
informacji i wyjaÊnieƒ problematyki prawnej
i geodezyjnej, w zakresie czynnoÊci, o których mo-
wa w ust. 1 pkt 2.

3. W celu zapewnienia skutecznoÊci dzia∏aƒ, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, starostowie mogà zawieraç
porozumienia z wójtami gmin oraz burmistrzami i pre-
zydentami miast z obszaru powiatu.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedli-
woÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy
zakres informacji, o której mowa w ust. 2 pkt 1, ma-
jàc na wzgl´dzie potrzeb´ podania treÊci w sposób
zrozumia∏y oraz dostosowany do aktualnego stanu
prawa.

Art. 7. Przepisów ustawy nie stosuje si´ do nieru-
chomoÊci obj´tych przepisami dekretu z dnia 26 paê-
dziernika 1945 r. o w∏asnoÊci gruntów na obszarze
m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).

Art. 8. 1. W razie stwierdzenia, ˝e osoba zobowià-
zana, w trybie okreÊlonym w art. 2 i art. 3 ust. 1, do
ujawnienia w ksi´gach wieczystych prawa w∏asnoÊci
nieruchomoÊci Skarbu Paƒstwa albo jednostki samo-
rzàdu terytorialnego nie sk∏ada w terminie odpowied-
niego wniosku do sàdu, w∏aÊciwy wojewoda, bioràc
pod uwag´ przyczyny zaniechania, na∏o˝y na t´ osob´
kar´ pieni´˝nà, w wysokoÊci od jednomiesi´cznego
do trzymiesi´cznego jej wynagrodzenia za prac´, i wy-
znacza odpowiedni termin, nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce,
do wykonania zaniechanego obowiàzku.

2. W razie kolejnego uchybienia obowiàzkowi, ka-
ra pieni´˝na mo˝e byç powtórzona.

3. Od decyzji o ukaraniu s∏u˝y odwo∏anie do mini-
stra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej.

4. Kara pieni´˝na stanowi dochód bud˝etu paƒ-
stwa.

Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie w po up∏ywie mie-
siàca od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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1366
USTAWA

z dnia 7 wrzeÊnia 2007 r.

o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoÊci poza zak∏adem karnym w systemie dozoru elektronicznego

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla:

1) warunki odbywania przez skazanego kary pozba-
wienia wolnoÊci poza zak∏adem karnym w syste-
mie dozoru elektronicznego, zwanej dalej „karà
pozbawienia wolnoÊci w systemie dozoru elektro-
nicznego”;

2) warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu
zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnoÊci
w systemie dozoru elektronicznego;

3) organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary
pozbawienia wolnoÊci w systemie dozoru elektro-
nicznego;

4) nadzór nad wykonywaniem kary pozbawienia wol-
noÊci w systemie dozoru elektronicznego.

Art. 2. 1. System dozoru elektronicznego jest jed-
nym z systemów wykonywania kary pozbawienia wol-



noÊci, polegajàcym na kontrolowaniu zachowania
skazanego przebywajàcego poza zak∏adem karnym
przy u˝yciu aparatury monitorujàcej, czyli urzàdzeƒ
elektronicznych oraz instalacji i systemów, które za-
wierajà s∏u˝àce tej kontroli podzespo∏y elektryczne lub
elektroniczne, zwanej dalej „Êrodkami technicznymi”.

2. Kontrolowanie zachowania skazanego, o którym
mowa w ust. 1, dotyczy przestrzegania przez skazane-
go na∏o˝onego na niego przez sàd penitencjarny obo-
wiàzku pozostawania w miejscu sta∏ego pobytu lub
w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie,
jak równie˝ obowiàzku powstrzymania si´ od przeby-
wania w okreÊlonych miejscach lub zakazu zbli˝ania
si´ do okreÊlonej osoby.

3. Wykonywanie przez skazanego na∏o˝onych na
niego przez sàd penitencjarny obowiàzków podlega
Êcis∏ej kontroli i ma na celu wychowawcze oddzia∏y-
wanie i zapobieganie powrotowi do przest´pstwa lub
przest´pstwa skarbowego.

4. Do Êrodków technicznych zalicza si´: 

1) nadajnik — urzàdzenie radiowe, nadawcze, wy-
twarzajàce energi´ wielkiej cz´stotliwoÊci dla po-
trzeb radiokomunikacji, umieszczane na r´ce lub
nodze skazanego, wysy∏ajàce sygna∏y odbierane
przez stacjonarne urzàdzenie monitorujàce;

2) elektroniczne urzàdzenie rejestrujàce:

a) stacjonarne urzàdzenie monitorujàce — urzà-
dzenie zawierajàce odbiornik radiowy, rejestru-
jàce sygna∏y wysy∏ane przez pozostajàcy w za-
si´gu monitorowania nadajnik i przekazujàce je
do centrali monitorowania, umieszczane na sta-
∏e w miejscu sta∏ego pobytu skazanego lub
w innym miejscu wskazanym przez sàd peni-
tencjarny, umo˝liwiajàce komunikacj´ telefo-
nicznà mi´dzy skazanym a organami post´po-
wania wykonawczego w czasie przebywania
skazanego w tym miejscu,

b) przenoÊne urzàdzenie monitorujàce — urzàdze-
nie stosowane przez sàdowych kuratorów za-
wodowych, pracowników upowa˝nionego pod-
miotu dozorujàcego oraz przez osob´, do której
skazanemu zakazano si´ zbli˝aç, zawierajàce
odbiornik radiowy, rejestrujàce sygna∏y wysy∏a-
ne przez pozostajàcy w zasi´gu monitorowania
nadajnik, przechowujàce uzyskane informacje
o przestrzeganiu przez skazanego na∏o˝onego
na niego przez sàd penitencjarny obowiàzku
pozostawania w miejscu sta∏ego pobytu lub
w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym
czasie, jak równie˝ obowiàzku powstrzymania
si´ od przebywania w okreÊlonych miejscach
lub zakazu zbli˝ania si´ do okreÊlonej osoby,
wyposa˝one w interfejs, w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunika-
cyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên. zm.1)),

pozwalajàcy na przekazanie tych informacji do
centrali monitorowania; 

3) central´ monitorowania — prowadzone przez upo-
wa˝niony podmiot dozorujàcy centrum kompute-
rowe wyposa˝one w narz´dzia do przetwarzania
danych osobowych, w rozumieniu ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póên. zm.2)),
zwanego dalej „przetwarzaniem danych osobo-
wych”, do rejestrowania, gromadzenia, odtwarza-
nia, przechowywania, zabezpieczenia i przekazy-
wania uprawnionym organom informacji odno-
szàcych si´ do przestrzegania przez skazanego na-
∏o˝onego na niego przez sàd penitencjarny obo-
wiàzku pozostawania w miejscu sta∏ego pobytu
lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym
czasie, jak równie˝ obowiàzku powstrzymania si´
od przebywania w okreÊlonych miejscach lub za-
kazu zbli˝ania si´ do okreÊlonej osoby.

5. Ârodki techniczne powinny zapewniaç odpo-
wiedni zasi´g monitorowania, przez który rozumie si´
najwi´kszà odleg∏oÊç, z jakiej elektroniczne stacjonar-
ne lub przenoÊne urzàdzenie rejestrujàce jest w stanie
odebraç i zarejestrowaç sygna∏ radiowy wysy∏any
przez nadajnik umo˝liwiajàcy w∏aÊciwe wykonywanie
dozoru elektronicznego.

Art. 3. 1. CzynnoÊci materialno-techniczne zwiàza-
ne z kontrolà zachowania skazanego w czasie odby-
wania kary pozbawienia wolnoÊci w systemie dozoru
elektronicznego przy u˝yciu Êrodków technicznych po-
wierza si´ upowa˝nionemu podmiotowi dozorujàce-
mu.

2. Wspieranie oraz powierzanie czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1, mo˝e nastàpiç na zasadach
i w trybie ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o partnerstwie
publicznoprywatnym (Dz. U. Nr 169, poz. 1420), zwa-
nej dalej „ustawà o partnerstwie publiczno-prywat-
nym”. Umowa o wspieranie lub powierzenie zadania
publicznego mo˝e byç zawarta na czas realizacji zada-
nia lub na czas okreÊlony.

Art. 4. 1. Upowa˝nionym podmiotem dozorujàcym
mo˝e byç instytucja paƒstwowa, przedsi´biorca lub
podmiot zagraniczny majàcy siedzib´ w Rzeczypo-
spolitej Polskiej, je˝eli jest przedsi´biorcà w rozu-
mieniu prawa kraju rejestracji i spe∏nia warunki do
wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej dzia∏alnoÊci
gospodarczej, który mo˝e wykonywaç dzia∏alnoÊç
gospodarczà polegajàcà na wykonywaniu czynnoÊci
materialno-technicznych zwiàzanych z kontrolà na-
∏o˝onego na skazanego przez sàd penitencjarny
obowiàzku pozostawania w miejscu sta∏ego pobytu
lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym
czasie, jak równie˝ obowiàzku powstrzymania si´ od
przebywania w okreÊlonych miejscach lub zakazu
zbli˝ania si´ do okreÊlonej osoby, a tak˝e na rejestra-
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cji przypadków naruszenia tych obowiàzków lub za-
kazu. 

2. Wyboru upowa˝nionego podmiotu dozorujàce-
go dokonuje Minister SprawiedliwoÊci w trybie art. 14
ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym lub
w trybie okreÊlonym w rozporzàdzeniu wydanym na
podstawie ust. 3.

3. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okreÊliç, w dro-
dze rozporzàdzenia, tryb wyboru upowa˝nionego pod-
miotu dozorujàcego, jego minimalne wymagania ka-
pita∏owe oraz inne warunki, które powinien spe∏niaç
ten podmiot, majàc na uwadze koniecznoÊç zapewnie-
nia prawid∏owego wykonywania kary pozbawienia
wolnoÊci w systemie dozoru elektronicznego.

Art. 5. 1. W kwestiach nieuregulowanych w niniej-
szej ustawie do wykonywania kary pozbawienia wol-
noÊci w systemie dozoru elektronicznego stosuje si´
odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
— Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557,
z póên. zm.3)), zwanej dalej „Kodeksem karnym wyko-
nawczym”, z wyjàtkiem przepisów art. 17, 169 § 2 i 4,
art. 170 § 2 i art. 172 § 2 Kodeksu karnego wykonaw-
czego oraz przepisów tego Kodeksu dotyczàcych wy-
konywania kary pozbawienia wolnoÊci w zak∏adach
karnych.

2. Do skazanego obj´tego systemem dozoru elek-
tronicznego nie stosuje si´ przepisów o dozorze oraz
warunkowym zwolnieniu, zawartych w ustawie z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (Dz. U. Nr 88,
poz. 553, z póên. zm.4)), zwanej dalej „Kodeksem kar-
nym”. 

Rozdzia∏ 2

Warunki odbywania przez skazanego kary 
pozbawienia wolnoÊci 

w systemie dozoru elektronicznego

Art. 6. 1. Sàd penitencjarny mo˝e udzieliç zezwole-
nia na odbycie kary pozbawienia wolnoÊci nieprzekra-

czajàcej 6 miesi´cy w systemie dozoru elektroniczne-
go skazanemu na takà kar´, za jego zgodà, posiadajà-
cemu okreÊlone miejsce sta∏ego pobytu oraz zgod´
osób pe∏noletnich wspólnie z nim zamieszkujàcych,
je˝eli jest to wystarczajàce do osiàgni´cia celów kary
oraz je˝eli szczególne wzgl´dy bezpieczeƒstwa i sto-
pieƒ demoralizacji, a tak˝e inne szczególne okoliczno-
Êci nie przemawiajà za potrzebà jego osadzenia w za-
k∏adzie karnym, a udzieleniu takiego zezwolenia nie
stojà na przeszkodzie warunki mieszkaniowe skazane-
go umo˝liwiajàce zainstalowanie stacjonarnego urzà-
dzenia monitorujàcego i funkcjonowanie systemu do-
zoru elektronicznego, a tak˝e mo˝liwoÊci techniczno-
-organizacyjne wykonywania tego dozoru przez upo-
wa˝niony podmiot dozorujàcy, zwane dalej „warunka-
mi technicznymi”. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do skaza-
nego na kar´ pozbawienia wolnoÊci nieprzekraczajàcà
roku, je˝eli czas pozosta∏y do odbycia tej kary nie prze-
kracza 6 miesi´cy, majàc przede wszystkim na wzgl´-
dzie dotychczasowe zachowanie skazanego w czasie
odbywania kary, które uzasadnia przekonanie, ˝e
w czasie pobytu poza zak∏adem karnym b´dzie on
przestrzega∏ porzàdku prawnego, w szczególnoÊci nie
pope∏ni ponownie przest´pstwa lub przest´pstwa
skarbowego.

3. Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolno-
Êci w systemie dozoru elektronicznego nie udziela si´
skazanemu za umyÊlnie pope∏nione przest´pstwo lub
przest´pstwo skarbowe na kar´ pozbawienia wolno-
Êci, który by∏ uprzednio skazany na takà kar´, chyba ˝e
zachodzà warunki do wydania wyroku ∏àcznego.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
sumy dwóch lub wi´cej niepodlegajàcych ∏àczeniu kar
pozbawienia wolnoÊci, które skazany ma odbyç kolej-
no. 

Art. 7. Przepisy niniejszej ustawy stosuje si´ tak˝e
do skazanego, wobec którego orzeczono zast´pczà ka-
r´ pozbawienia wolnoÊci za przest´pstwo lub prze-
st´pstwo skarbowe.

Art. 8. 1. W czasie odbywania kary pozbawienia
wolnoÊci w systemie dozoru elektronicznego skazany
ma obowiàzek okreÊlonego zachowania si´, w szcze-
gólnoÊci: 

1) pozostawania we wskazanym przez sàd peniten-
cjarny miejscu w wyznaczonym czasie, chyba ˝e
przepisy ustawy stanowià inaczej; 

2) udzielania wyjaÊnieƒ dotyczàcych przebiegu odby-
wania kary w systemie dozoru elektronicznego
i wykonywania na∏o˝onych na niego obowiàzków,
a zw∏aszcza kontaktowania si´ z sàdowym kurato-
rem zawodowym;

3) noszenia nadajnika;

4) dbania o powierzone mu stacjonarne urzàdzenie
monitorujàce i nadajnik, a zw∏aszcza ich ochrony
przed utratà, zniszczeniem, uszkodzeniem lub
uczynieniem niezdatnymi do u˝ytku;
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5) poddania si´ czynnoÊciom kontrolnym upowa˝-
nionego podmiotu dozorujàcego majàcym na celu
sprawdzenie prawid∏owoÊci funkcjonowania sta-
cjonarnego urzàdzenia monitorujàcego oraz na-
dajnika; 

6) odbierania po∏àczeƒ telefonicznych przychodzà-
cych do stacjonarnego urzàdzenia monitorujàce-
go;

7) uiszczenia w okreÊlonym terminie równowartoÊci
kosztów post´powania wykonawczego zwiàza-
nych z wykonywaniem kary pozbawienia wolnoÊci
w systemie dozoru elektronicznego. 

2. Sàd penitencjarny oddaje skazanego pod dozór
sàdowego kuratora zawodowego oraz mo˝e na∏o˝yç
na skazanego obowiàzki okreÊlone w art. 72 Kodeksu
karnego.

3. Sàd penitencjarny mo˝e orzec wobec skazanego
zakaz zbli˝ania si´ do okreÊlonej osoby, za zgodà tej
osoby, lub na∏o˝yç na skazanego obowiàzek powstrzy-
mania si´ od przebywania w okreÊlonych miejscach.

Art. 9. 1. Wp∏aty z tytu∏u kosztów post´powania
wykonawczego zwiàzanych z wykonywaniem kary po-
zbawienia wolnoÊci w systemie dozoru elektroniczne-
go stanowià dochód bud˝etu paƒstwa i uiszczane sà
na rachunek bie˝àcy dochodów w∏aÊciwego sàdu
okr´gowego.

2. Koszty post´powania wykonawczego zwiàzane
z wykonywaniem kary pozbawienia wolnoÊci w syste-
mie dozoru elektronicznego obejmujà zrycza∏towany
koszt post´powania wykonawczego oraz koszt odby-
wania kary wykonywanej w tym systemie, stanowiàcy
iloczyn kosztu jednego dnia odbywania kary i liczby
dni jej odbywania. 

3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, zrycza∏towany koszt post´powania wy-
konawczego zwiàzanego z wykonywaniem kary po-
zbawienia wolnoÊci w systemie dozoru elektroniczne-
go oraz koszt jednego dnia odbywania kary pozbawie-
nia wolnoÊci wykonywanej w tym systemie, majàc na
uwadze wydatki organów post´powania wykonaw-
czego.

Art. 10. Obowiàzek okreÊlony w art. 8 ust. 1 pkt 1
obejmuje pozostawanie skazanego w miejscu sta∏ego
pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczo-
nym czasie; jednoczeÊnie sàd penitencjarny okreÊla
przedzia∏y czasu w ciàgu doby i w poszczególnych
dniach tygodnia, w których skazany ma prawo si´ od-
daliç z miejsca sta∏ego pobytu lub innego wskazanego
miejsca, na okres nieprzekraczajàcy 12 godzin dzien-
nie, w szczególnoÊci w celu:

1) Êwiadczenia pracy;

2) wykonywania praktyk religijnych lub korzystania
z pos∏ug religijnych;

3) sprawowania opieki nad osobà ma∏oletnià, osobà
niedo∏´˝nà lub chorà;

4) kszta∏cenia i samokszta∏cenia oraz wykonywania
twórczoÊci w∏asnej;

5) korzystania z urzàdzeƒ lub zaj´ç kulturalno-oÊwia-
towych i sportowych;

6) komunikowania si´ z obroƒcà, pe∏nomocnikiem
oraz wybranym przez siebie przedstawicielem,
o którym mowa w art. 42 Kodeksu karnego wyko-
nawczego;

7) komunikowania si´ z podmiotami, o których mo-
wa w art. 38 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego;

8) utrzymywania wi´zi z rodzinà lub innymi bliskimi
osobami;

9) korzystania z opieki medycznej lub udzia∏u w tera-
pii;

10) dokonania niezb´dnych zakupów.

Art. 11. 1. Je˝eli skazany zamieszkuje wspólnie z in-
nà osobà lub osobami pe∏noletnimi, do na∏o˝enia obo-
wiàzku, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, wymaga-
na jest uprzednia zgoda tych osób udzielona na pi-
Êmie, obejmujàca tak˝e umo˝liwienie upowa˝nionemu
podmiotowi dozorujàcemu przeprowadzenie czynno-
Êci kontrolnych okreÊlonych w art. 8 ust. 1 pkt 5. 

2. Cofni´cie zgody po wydaniu postanowienia sà-
du penitencjarnego w sprawie udzielenia zezwolenia,
o którym mowa w art. 6 ust. 1 lub 2, jest nieskuteczne.

Art. 12. 1. W przypadku orzeczenia wobec skazane-
go zakazu zbli˝ania si´ do okreÊlonej osoby, o którym
mowa w art. 8 ust. 3, osoba ta ma obowiàzek:

1) noszenia przy sobie przenoÊnego urzàdzenia mo-
nitorujàcego;

2) dbania o powierzone jej przenoÊne urzàdzenie mo-
nitorujàce, a zw∏aszcza ochrony przed utratà,
zniszczeniem, uszkodzeniem lub uczynieniem nie-
zdatnym do u˝ytku odbiornika;

3) powstrzymywania si´ od inicjowania zbli˝ania si´
do skazanego;

4) powstrzymywania si´, w razie potrzeby, od prze-
bywania w okreÊlonych miejscach w okreÊlonym
czasie w celu umo˝liwienia skazanemu realizacji
celów okreÊlonych w art. 10;

5) informowania upowa˝nionego podmiotu dozoru-
jàcego lub sàdowego kuratora zawodowego o na-
ruszeniu przez skazanego zakazu zbli˝ania si´;

6) poddania si´ czynnoÊciom kontrolnym upowa˝-
nionego podmiotu dozorujàcego majàcym na celu
sprawdzenie prawid∏owoÊci funkcjonowania prze-
noÊnego urzàdzenia monitorujàcego.

Dziennik Ustaw Nr 191 — 13406 — Poz. 1366



2. Je˝eli osoba, do której skazanemu zakazano si´
zbli˝aç, nie wype∏nia obowiàzków wymienionych
w ust. 1, sàd penitencjarny, na wniosek sàdowego ku-
ratora zawodowego, mo˝e uchyliç zakaz zbli˝ania si´
skazanego do tej osoby.

Art. 13. 1. W przypadku na∏o˝enia na skazanego
obowiàzku, o którym mowa w art. 8 ust. 3, sàd peni-
tencjarny okreÊla przedzia∏y czasu w ciàgu doby
i w poszczególne dni tygodnia, w których skazany ma
prawo przebywaç w okreÊlonych miejscach lub
w miejscach przebywania osoby, do której skazany
ma zakaz zbli˝ania si´, w szczególnoÊci w celu okreÊlo-
nym w art. 10.

2. Je˝eli kontrolowanie obowiàzku, o którym mo-
wa w art. 8 ust. 1, nast´puje za pomocà stacjonarnego
urzàdzenia monitorujàcego a osoba, do której skazany
ma zakaz zbli˝ania si´, zamieszkuje wspólnie z innà
osobà lub osobami pe∏noletnimi, do na∏o˝enia tego
zakazu wymagana jest uprzednia zgoda tych osób
udzielona na piÊmie, obejmujàca tak˝e umo˝liwienie
upowa˝nionemu podmiotowi dozorujàcemu przepro-
wadzenie czynnoÊci kontrolnych okreÊlonych w art. 12
ust. 1 pkt 6. Przepis art. 11 ust. 2 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 14. 1. W przypadku na∏o˝enia na skazanego
obowiàzku powstrzymania si´ od przebywania
w okreÊlonych miejscach, o którym mowa w art. 8
ust. 3, sàd penitencjarny, na wniosek sàdowego kura-
tora zawodowego, nak∏ada na upowa˝niony podmiot
dozorujàcy obowiàzek umieszczenia we wskazanym
miejscu na okreÊlony czas przenoÊnego lub stacjonar-
nego urzàdzenia monitorujàcego.

2. W∏aÊciciel lub zarzàdca nieruchomoÊci, budynku
lub obiektu, na których na okreÊlony czas ma zostaç
umieszczone stacjonarne urzàdzenie monitorujàce,
obowiàzany jest umo˝liwiç upowa˝nionemu podmio-
towi dozorujàcemu:

1) umieszczenie tego urzàdzenia w warunkach za-
pewniajàcych jego prawid∏owe funkcjonowanie;

2) wykonywanie czynnoÊci kontrolnych majàcych na
celu sprawdzenie prawid∏owoÊci funkcjonowania
umieszczonego urzàdzenia.

Art. 15. 1. Skazany ma obowiàzek zg∏oszenia upo-
wa˝nionemu podmiotowi dozorujàcemu gotowoÊci
do umieszczenia stacjonarnego urzàdzenia monitoru-
jàcego oraz za∏o˝enia nadajnika w terminie i w sposób
okreÊlony przez sàd penitencjarny.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, nie mo˝e byç
d∏u˝szy ni˝ 24 godziny od og∏oszenia lub dor´czenia
skazanemu postanowienia o udzieleniu zezwolenia na
odbycie kary pozbawienia wolnoÊci w systemie dozo-
ru elektronicznego, w przypadku okreÊlonym w art. 6
ust. 1, albo od zwolnienia skazanego z zak∏adu karne-
go, w przypadku okreÊlonym w art. 6 ust. 2.

3. Upowa˝niony podmiot dozorujàcy ma obowià-
zek rejestracji zg∏oszenia, o którym mowa w ust. 1.

Art. 16. 1. Upowa˝niony podmiot dozorujàcy obo-
wiàzany jest umieÊciç stacjonarne urzàdzenie monito-
rujàce oraz za∏o˝yç skazanemu nadajnik niezw∏ocznie,
nie póêniej jednak ni˝ w terminie 3 dni od dnia zg∏o-
szenia przez skazanego gotowoÊci, o której mowa
w art. 15 ust. 1.

2. O niezg∏oszeniu przez skazanego gotowoÊci,
o której mowa w art. 15 ust. 1, albo o uchylaniu si´
skazanego od niezw∏ocznego umieszczenia przez upo-
wa˝niony podmiot dozorujàcy stacjonarnego urzàdze-
nia monitorujàcego oraz od za∏o˝enia nadajnika, upo-
wa˝niony podmiot dozorujàcy niezw∏ocznie informuje
sàdowego kuratora zawodowego oraz s´dziego peni-
tencjarnego. 

Art. 17. 1. Je˝eli skazany nie zachowa wyznaczone-
go terminu do zg∏oszenia upowa˝nionemu podmioto-
wi dozorujàcemu gotowoÊci, o której mowa w art. 15
ust. 1, albo uchyla si´ od niezw∏ocznego umieszczenia
przez upowa˝niony podmiot dozorujàcy stacjonarne-
go urzàdzenia monitorujàcego oraz od za∏o˝enia na-
dajnika, sàd penitencjarny niezw∏ocznie uchyla zezwo-
lenie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia
wolnoÊci w systemie dozoru elektronicznego i poleca
go doprowadziç do zak∏adu karnego.

2. Kosztami doprowadzenia obcià˝a si´ skazane-
go, o czym nale˝y go pouczyç.

3. Przyj´cie do wiadomoÊci pouczenia, o którym
mowa w ust. 2, skazany potwierdza podpisem.

4. Przepis art. 9 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 18. W wyjàtkowych przypadkach, uzasadnio-
nych szczególnymi okolicznoÊciami, sàd penitencjar-
ny mo˝e odstàpiç od uchylenia zezwolenia, o którym
mowa w art. 17 ust. 1.

Art. 19. Je˝eli wzgl´dy wychowawcze za tym prze-
mawiajà, sàd penitencjarny mo˝e w czasie odbywania
przez skazanego kary pozbawienia wolnoÊci w syste-
mie dozoru elektronicznego ustanawiaç, rozszerzaç
lub zmieniaç obowiàzki wymienione w art. 72 § 1
pkt 3—8 Kodeksu karnego lub zwolniç od wykonania
na∏o˝onych na tej podstawie obowiàzków, z wyjàt-
kiem obowiàzku okreÊlonego w art. 72 § 2 Kodeksu
karnego. 

Art. 20. W wyjàtkowych przypadkach, uzasadnio-
nych szczególnymi okolicznoÊciami, sàd penitencjar-
ny mo˝e zmieniç miejsce, w którym skazany ma prze-
bywaç odbywajàc kar´ pozbawienia wolnoÊci w syste-
mie dozoru elektronicznego, a tak˝e zmieniç przedzia-
∏y czasu, w których skazany mo˝e oddaliç si´ z tego
miejsca. Przepisy art. 11, 13 i 14 stosuje si´ odpowied-
nio.

Art. 21. 1. W przypadkach szczególnie wa˝nych dla
skazanego, uzasadnionych warunkami zdrowotnymi,
rodzinnymi lub osobistymi, s´dzia penitencjarny mo-
˝e mu zezwoliç na oddalenie si´ poza miejsce, o któ-
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rym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, na okres nieprzekracza-
jàcy jednorazowo 7 dni, w miar´ potrzeby, w asyÊcie
osoby najbli˝szej lub osoby godnej zaufania.

2. W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki zezwole-
nia mo˝e udzieliç sàdowy kurator zawodowy. Zezwo-
lenie sàdowego kuratora zawodowego wymaga nie-
zw∏ocznego zatwierdzenia przez s´dziego penitencjar-
nego. 

Art. 22. Je˝eli po udzieleniu zezwolenia na oddale-
nie si´, o którym mowa w art. 21 ust. 1, wystàpià no-
we okolicznoÊci uzasadniajàce przekonanie, ˝e skaza-
ny w czasie tego oddalenia nie b´dzie przestrzega∏ po-
rzàdku prawnego, organ, który udzieli∏ tego zezwole-
nia, niezw∏ocznie podejmuje decyzj´ o jego cofni´ciu.

Art. 23. Skazanemu, który korzystajàc z zezwolenia
na oddalenie si´, o którym mowa w art. 21 ust. 1, nad-
u˝y∏ zaufania i nie powróci∏ do okreÊlonego miejsca
w wyznaczonym czasie, nie udziela si´ ponownego ze-
zwolenia do dnia zakoƒczenia okresu dozoru elektro-
nicznego, chyba ˝e w dostateczny sposób wyka˝e, ˝e
nastàpi∏o to z przyczyn od niego niezale˝nych. 

Art. 24. Czasu przebywania skazanego poza miej-
scem sta∏ego pobytu lub innym wskazanym miejscem
na podstawie zezwolenia, o którym mowa w art. 21
ust. 1, nie odlicza si´ od okresu odbywania kary w sys-
temie dozoru elektronicznego, chyba ˝e s´dzia peni-
tencjarny zarzàdzi inaczej, w przypadku gdy skazany
w tym czasie nadu˝y∏ zaufania i nie powróci∏ do okreÊ-
lonego miejsca w wyznaczonym czasie. 

Art. 25. 1. Usuni´cie stacjonarnego urzàdzenia
monitorujàcego lub nadajnika mo˝e nastàpiç wyjàtko-
wo, je˝eli przemawiajà za tym wa˝ne wzgl´dy zdro-
wotne lub osobiste skazanego i wymaga uprzedniej
zgody s´dziego penitencjarnego.

2. W przypadkach niecierpiàcych zw∏oki zgody,
o której mowa w ust. 1, mo˝e udzieliç sàdowy kurator
zawodowy; zgoda sàdowego kuratora zawodowego
wymaga niezw∏ocznego zatwierdzenia przez s´dziego
penitencjarnego.

Art. 26. 1. Okres mi´dzy usuni´ciem a ponownym
zainstalowaniem stacjonarnego urzàdzenia monitoru-
jàcego lub za∏o˝eniem nadajnika stanowi przerw´
w wykonaniu kary pozbawienia wolnoÊci w systemie
dozoru elektronicznego. 

2. Je˝eli przerwa, o której mowa w ust. 1, trwa∏a
przez okres równy co najmniej po∏owie kary pozba-
wienia wolnoÊci wykonywanej w tym systemie, sàd
penitencjarny mo˝e warunkowo zawiesiç wykonanie
reszty kary na zasadach okreÊlonych w art. 69—75 Ko-
deksu karnego.

Art. 27. 1. Rozpocz´cie odbywania kary pozbawie-
nia wolnoÊci w systemie dozoru elektronicznego nast´-
puje w dniu, w którym uruchomiono Êrodki techniczne
niezb´dne do wykonywania tej kary w tym systemie.

2. Z czynnoÊci uruchomienia Êrodków technicz-
nych, o której mowa w ust. 1, upowa˝niony podmiot
dozorujàcy sporzàdza protokó∏, a tak˝e niezw∏ocznie
zawiadamia sàdowego kuratora zawodowego, za-
mieszczajàc o tym wzmiank´ w protokole.

3. Sàdowy kurator zawodowy w przypadku rozpo-
cz´cia odbywania kary pozbawienia wolnoÊci w syste-
mie dozoru elektronicznego zawiadamia o tym sàd pe-
nitencjarny, który okreÊla dat´ poczàtkowà, od której
nale˝y liczyç okres wykonywania tej kary w tym syste-
mie. 

4. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, mo˝e
byç tak˝e dor´czone za pomocà telefaksu lub poczty
elektronicznej; w takim przypadku dowodem dor´cze-
nia jest potwierdzenie transmisji danych.

Art. 28. 1. Sàd penitencjarny uchyla zezwolenie na
odbycie przez skazanego kary pozbawienia wolnoÊci
w systemie dozoru elektronicznego, je˝eli:

1) skazany, odbywajàc kar´ w tym systemie, naruszy∏
porzàdek prawny, w szczególnoÊci pope∏ni∏ prze-
st´pstwo lub przest´pstwo skarbowe, lub uchyla
si´ od wykonania na∏o˝onych obowiàzków, orze-
czonego Êrodka karnego, dozoru sàdowego kura-
tora zawodowego lub od kontroli upowa˝nionego
podmiotu dozorujàcego;

2) skazany korzystajàcy z zezwolenia na oddalenie
si´, o którym mowa w art. 21 ust. 1, zosta∏ zatrzy-
many przez uprawniony organ w zwiàzku z naru-
szeniem przez niego porzàdku prawnego w okre-
sie trwania oddalenia; 

3) odwo∏ano przerw´ w wykonaniu kary pozbawienia
wolnoÊci w systemie dozoru elektronicznego z po-
wodu innego ni˝ ustanie przyczyny, dla której
przerwa zosta∏a udzielona;

4) zarzàdzono wykonanie reszty kary pozbawienia
wolnoÊci odbywanej w tym systemie, warunkowo
zawieszonej w trybie art. 26 ust. 2 lub art. 82 ust. 3;

5) skazany w czasie wykonywania kary pozbawienia
wolnoÊci w systemie dozoru elektronicznego zo-
sta∏ tymczasowo aresztowany w innej sprawie.

2. Sàd penitencjarny mo˝e odstàpiç od uchylenia
zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, w wyjàtkowych
przypadkach, uzasadnionych szczególnymi okoliczno-
Êciami.

Art. 29. Sàd penitencjarny mo˝e uchyliç zezwole-
nie na odbycie przez skazanego kary pozbawienia wol-
noÊci w systemie dozoru elektronicznego, je˝eli skaza-
ny korzystajàcy z zezwolenia na oddalenie si´, o któ-
rym mowa w art. 21 ust. 1, nie powróci∏ do okreÊlone-
go miejsca w wyznaczonym czasie.

Art. 30. 1. W razie uchylenia zezwolenia, o którym
mowa w art. 28 ust. 1 lub art. 29, sàd penitencjarny
orzeka o tym, w jakim zakresie kar´ pozbawienia wol-
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noÊci uznaç za wykonanà, uwzgl´dniajàc zaliczenie na
poczet kary okresu obj´tego systemem dozoru elek-
tronicznego.

2. Skazanego zawiadamia si´ o obliczonym okre-
sie kary pozbawienia wolnoÊci pozosta∏ej do wykona-
nia w zak∏adzie karnym; z dokonanej czynnoÊci spo-
rzàdza si´ protokó∏. 

3. Przyj´cie do wiadomoÊci zawiadomienia, o któ-
rym mowa w ust. 2, skazany potwierdza podpisem,
a odmow´ podpisu zaznacza si´ w protokole.

Art. 31. 1. W razie uchylenia zezwolenia, o którym
mowa w art. 28 ust. 1 lub art. 29, sàd penitencjarny
poleca doprowadziç skazanego do zak∏adu karnego,
o czym nale˝y go pouczyç. 

2. Kosztami doprowadzenia obcià˝a si´ skazane-
go, o czym nale˝y go pouczyç. 

3. Przepis art. 9 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 32. W razie uchylenia zezwolenia na odbycie
przez skazanego kary pozbawienia wolnoÊci w syste-
mie dozoru elektronicznego ponowne udzielenie ze-
zwolenia na odbycie kary w tym systemie jest niedo-
puszczalne w tej samej sprawie.

Art. 33. Je˝eli w czasie odbywania kary pozbawie-
nia wolnoÊci w systemie dozoru elektronicznego
i w ciàgu dalszych 6 miesi´cy po up∏ywie okresu tego
dozoru nie uchylono zezwolenia na odbycie kary
w tym systemie, kar´ pozbawienia wolnoÊci uwa˝a si´
za wykonanà z dniem zakoƒczenia okresu obj´tego
systemem dozoru elektronicznego.

Art. 34. Je˝eli skazanym jest osoba okreÊlona
w art. 6 ust. 1, odbycie kary 6 miesi´cy pozbawienia
wolnoÊci poza zak∏adem karnym w systemie dozoru
elektronicznego nie stanowi przes∏anki powrotu do
przest´pstwa, okreÊlonej w art. 64 Kodeksu karnego,
lub przes∏anki powrotu do przest´pstwa skarbowego,
okreÊlonej w art. 37 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 wrzeÊ-
nia 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2007 r.
Nr 111, poz. 765 i Nr 112, poz. 766).

Art. 35. Zatarcie skazania na kar´ pozbawienia
wolnoÊci wykonywanà w systemie dozoru elektronicz-
nego nast´puje z mocy prawa z up∏ywem 10 lat od za-
koƒczenia okresu obj´tego systemem dozoru elektro-
nicznego; na wniosek skazanego sàd mo˝e zarzàdziç
zatarcie skazania ju˝ po up∏ywie roku, je˝eli skazany
w tym okresie przestrzega∏ porzàdku prawnego.

Art. 36. Je˝eli wobec skazanego na kar´ pozbawie-
nia wolnoÊci wykonywanà w systemie dozoru elektro-
nicznego orzeczono kar´ grzywny lub Êrodek karny,
zatarcie skazania nie mo˝e nastàpiç przed wykona-
niem, darowaniem lub przedawnieniem ich wykona-
nia.

Art. 37. Je˝eli skazany po rozpocz´ciu, lecz przed
up∏ywem okresu wymaganego do zatarcia skazania

ponownie pope∏ni∏ przest´pstwo lub przest´pstwo
skarbowe, dopuszczalne jest tylko jednoczesne zatar-
cie wszystkich skazaƒ. 

Rozdzia∏ 3

Warunki i tryb orzekania o udzieleniu skazanemu 
zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnoÊci

w systemie dozoru elektronicznego

Art. 38. Orzekanie w sprawach dotyczàcych wyko-
nania kary pozbawienia wolnoÊci w systemie dozoru
elektronicznego nale˝y do sàdu penitencjarnego,
w którego okr´gu kara jest lub ma byç wykonywana.

Art. 39. Sàd penitencjarny orzeka:

1) na wniosek skazanego lub

2) za zgodà skazanego, na wniosek jego obroƒcy,
prokuratora, sàdowego kuratora zawodowego lub
dyrektora zak∏adu karnego.

Art. 40. 1. Wniosek, o którym mowa w art. 39, wraz
z uzasadnieniem sk∏ada si´ na piÊmie. 

2. Uzasadnienie wniosku powinno zawieraç wska-
zanie okolicznoÊci, o których mowa w art. 6 ust. 1 lub 2. 

3. Do wniosku do∏àcza si´ zgod´ osób, o których
mowa w art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 2.

4. Sàd penitencjarny wydaje postanowienie w ter-
minie 7 dni od dnia wp∏ywu wniosku.

Art. 41. 1. Je˝eli wniosek o udzielenie zezwolenia
na odbycie kary pozbawienia wolnoÊci w systemie do-
zoru elektronicznego dotyczy skazanego, który odby-
wa ju˝ kar´ pozbawienia wolnoÊci w zak∏adzie kar-
nym, posiedzenie sàdu penitencjarnego powinno od-
byç si´ w tym zak∏adzie, w którym skazany przebywa.

2. Sàd penitencjarny wys∏uchuje przedstawiciela
administracji zak∏adu karnego co do celowoÊci udzie-
lenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Udzia∏ prokuratora jest obowiàzkowy.

Art. 42. Przed wydaniem postanowienia o udziele-
niu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawie-
nia wolnoÊci w systemie dozoru elektronicznego sàd
penitencjarny ustala, czy na przeszkodzie udzieleniu
zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnoÊci
w systemie dozoru elektronicznego nie stojà warunki
techniczne.

Art. 43. Przed wydaniem postanowienia o udziele-
niu skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawie-
nia wolnoÊci w systemie dozoru elektronicznego sàd
penitencjarny wys∏uchuje skazanego lub jego obroƒ-
c´, sàdowego kuratora zawodowego, je˝eli sk∏ada∏
wniosek o zezwolenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1
lub 2, oraz przedstawiciela skazanego, o którym mowa
w art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego; przed na-
∏o˝eniem obowiàzku powstrzymania si´ od przebywa-

Dziennik Ustaw Nr 191 — 13409 — Poz. 1366



nia w okreÊlonych miejscach lub zakazu zbli˝ania si´
do okreÊlonej osoby sàd wys∏uchuje równie˝ osoby,
o których mowa w art. 13 ust. 2, oraz w∏aÊcicieli lub za-
rzàdców, o których mowa w art. 14 ust. 2.

Art. 44. 1. W postanowieniu o udzieleniu skazane-
mu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolnoÊci
w systemie dozoru elektronicznego sàd penitencjarny:

1) okreÊla miejsce, czas, rodzaj lub sposób wykony-
wania na∏o˝onych obowiàzków;

2) wyznacza termin i okreÊla sposób zg∏oszenia przez
skazanego upowa˝nionemu podmiotowi dozoru-
jàcemu gotowoÊci do umieszczenia stacjonarnego
urzàdzenia monitorujàcego i za∏o˝enia nadajnika; 

3) okreÊla koszty post´powania wykonawczego zwià-
zane z wykonywaniem kary pozbawienia wolnoÊci
w systemie dozoru elektronicznego oraz termin
ich uiszczenia.

2. O terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, s´dzia
penitencjarny zawiadamia sàdowego kuratora zawo-
dowego, je˝eli nie bra∏ on udzia∏u w posiedzeniu sàdu
penitencjarnego, a tak˝e upowa˝niony podmiot dozo-
rujàcy.

3. Odpis postanowienia sàdu penitencjarnego do-
r´cza si´ sàdowemu kuratorowi zawodowemu i upo-
wa˝nionemu podmiotowi dozorujàcemu.

Art. 45. Sàd penitencjarny mo˝e zwolniç skazane-
go w ca∏oÊci albo w cz´Êci od ponoszenia kosztów po-
st´powania wykonawczego zwiàzanych z wykonywa-
niem kary pozbawienia wolnoÊci w systemie dozoru
elektronicznego, je˝eli skazany w sposób nale˝yty wy-
ka˝e, ˝e nie jest w stanie ponieÊç tych kosztów bez
uszczerbku dla niezb´dnego utrzymania siebie lub ro-
dziny. 

Art. 46. Sàd penitencjarny, wydajàc postanowie-
nie, o którym mowa w art. 44 ust. 1, poucza skazane-
go o przys∏ugujàcych mu prawach i obowiàzkach oraz
o konsekwencjach naruszenia warunków odbywania
kary pozbawienia wolnoÊci w systemie dozoru elek-
tronicznego. 

Art. 47. Postanowienie sàdu penitencjarnego
o udzieleniu zezwolenia, o którym mowa w art. 44
ust. 1, podlega wykonaniu niezw∏ocznie, je˝eli zosta∏o
wydane na wniosek prokuratora lub je˝eli prokurator
oÊwiadczy∏, ˝e nie sprzeciwia si´ udzieleniu tego ze-
zwolenia.

Art. 48. O wydaniu postanowienia, o którym mo-
wa w art. 44 ust. 1, s´dzia penitencjarny niezw∏ocznie
zawiadamia pokrzywdzonego, jego przedstawiciela
ustawowego lub osob´, pod której sta∏à pieczà po-
krzywdzony pozostaje.

Art. 49. 1. Sàd penitencjarny, udzielajàc zezwole-
nia na odbycie kary pozbawienia wolnoÊci w systemie
dozoru elektronicznego skazanemu odbywajàcemu
kar´ pozbawienia wolnoÊci w zak∏adzie karnym, wyda-
je jednoczeÊnie nakaz zwolnienia z tego zak∏adu.

2. O terminie zwolnienia s´dzia penitencjarny nie-
zw∏ocznie zawiadamia sàdowego kuratora zawodowe-
go oraz upowa˝niony podmiot dozorujàcy. 

3. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, mo˝e
byç tak˝e dor´czone za pomocà telefaksu lub poczty
elektronicznej; w takim przypadku dowodem dor´cze-
nia jest potwierdzenie transmisji danych.

Art. 50. W przypadku obj´cia wyrokiem ∏àcznym
kary pozbawienia wolnoÊci wykonywanej w systemie
dozoru elektronicznego sàd penitencjarny z urz´du
uchyla zezwolenie na odbycie tej kary w tym systemie,
co nie stoi na przeszkodzie jednoczesnemu udzieleniu
zezwolenia na odbycie kary ∏àcznej pozbawienia wol-
noÊci w systemie dozoru elektronicznego, je˝eli za-
chodzà warunki okreÊlone w art. 6 ust. 1 lub 2.

Art. 51. W przypadku orzekania w przedmiocie,
o którym mowa w art. 20, sàd penitencjarny stosuje
odpowiednio tryb okreÊlony w art. 43 i 44. 

Art. 52. 1. Na postanowienie sàdu penitencjarne-
go, o którym mowa w art. 44 ust. 1, za˝alenie przys∏u-
guje skazanemu lub jego obroƒcy, prokuratorowi,
a tak˝e sàdowemu kuratorowi zawodowemu lub dy-
rektorowi zak∏adu karnego, je˝eli sk∏adali wniosek
o udzielenie zezwolenia; w przypadku skazanego, któ-
ry odbywa kar´ pozbawienia wolnoÊci w zak∏adzie kar-
nym, za˝alenie przys∏uguje tak˝e dyrektorowi zak∏adu
karnego. 

2. Z∏o˝enie za˝alenia, o którym mowa w ust. 1,
wstrzymuje wykonanie postanowienia o udzieleniu te-
go zezwolenia.

3. Za˝alenie, o którym mowa w ust. 1, niezw∏ocz-
nie przekazuje si´ wraz z aktami sprawy sàdowi odwo-
∏awczemu, który rozpoznaje spraw´ najpóêniej w ter-
minie 7 dni od daty wp∏ywu za˝alenia wraz z aktami
sprawy do tego sàdu. 

Art. 53. Na postanowienie sàdu penitencjarnego
o odmowie udzielenia zezwolenia, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 i 2, przys∏uguje za˝alenie skazanemu lub
jego obroƒcy, prokuratorowi, a tak˝e sàdowemu kura-
torowi zawodowemu lub dyrektorowi zak∏adu karne-
go, je˝eli sk∏adali wniosek o udzielenie zezwolenia;
przepis art. 52 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio. 

Art. 54. Ponowny wniosek skazanego lub jego
obroƒcy o udzielenie zezwolenia, o którym mowa
w art. 6 ust. 1 lub 2, w tej samej sprawie z∏o˝ony przed
up∏ywem 3 miesi´cy od dnia wydania postanowienia
o odmowie udzielenia tego zezwolenia pozostawia si´
bez rozpoznania.

Art. 55. 1. Postanowienie o uchyleniu zezwolenia,
o którym mowa w art. 17 ust. 1 oraz w art. 28 ust. 1 lub
art. 29, wydaje sàd penitencjarny, który go udzieli∏.

2. Przed uchyleniem zezwolenia sàd penitencjarny,
o ile uzna to za konieczne, wys∏uchuje skazanego lub
jego obroƒc´, a tak˝e sàdowego kuratora zawodowe-
go oraz przedstawiciela skazanego, o którym mowa
w art. 42 Kodeksu karnego wykonawczego.
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3. Niestawiennictwo prokuratora nie wstrzymuje
rozpoznania sprawy.

4. Na postanowienie sàdu penitencjarnego o uchy-
leniu zezwolenia przys∏uguje za˝alenie. Przepisy
art. 52 ust. 3 i art. 53 stosuje si´ odpowiednio. 

Rozdzia∏ 4

Organizowanie i kontrolowanie wykonywania kary
pozbawienia wolnoÊci w systemie dozoru 

elektronicznego

Art. 56. 1. CzynnoÊci zwiàzane z organizowaniem
i kontrolowaniem wykonywania kary pozbawienia
wolnoÊci w systemie dozoru elektronicznego wykonu-
jà sàdowy kurator zawodowy i upowa˝niony podmiot
dozorujàcy.

2. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszej
ustawie przepisy o sàdowym kuratorze zawodowym
i dozorze stosuje si´ odpowiednio.

Art. 57. 1. W zakresie czynnoÊci, o których mowa
w art. 56 ust. 1, sàdowy kurator zawodowy oraz upo-
wa˝niony podmiot dozorujàcy wykonujà polecenia s´-
dziego penitencjarnego; upowa˝niony podmiot dozo-
rujàcy jest równie˝ organem uprawnionym do wyko-
nywania orzeczeƒ.

2. W celu realizacji czynnoÊci post´powania wyko-
nawczego, o których mowa w art. 56 ust. 1, sàdowy
kurator zawodowy wspó∏dzia∏a z odpowiednimi pod-
miotami, o których mowa w art. 38 § 1 Kodeksu karne-
go wykonawczego.

Art. 58. 1. W razie potrzeby upowa˝niony podmiot
dozorujàcy mo˝e ˝àdaç od Policji udzielenia pomocy
przy dokonywaniu czynnoÊci post´powania wyko-
nawczego, w szczególnoÊci pomocy przy wejÊciu do
miejsca sta∏ego pobytu skazanego lub innego wskaza-
nego miejsca przebywania skazanego:

1) w celu sprawdzenia prawid∏owoÊci funkcjonowa-
nia i u˝ytkowania stacjonarnego urzàdzenia moni-
torujàcego lub nadajnika;

2) w razie stwierdzenia ka˝dego nieuprawnionego
oddzia∏ywania na funkcjonowanie nadajnika lub
stacjonarnego urzàdzenia monitorujàcego skutku-
jàcego zak∏óceniem lub zaprzestaniem tego funk-
cjonowania, a tak˝e nieuprawnionym od∏àcze-
niem stacjonarnego urzàdzenia monitorujàcego
od sieci elektrycznej lub linii telefonicznej, zwane-
go dalej „manipulacjà”. 

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Policja
ma obowiàzek udzielenia pomocy; kosztami pomocy
obcià˝a si´ skazanego, o czym nale˝y go pouczyç. 

3. Przepis art. 9 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 59. 1. CzynnoÊci materialno-techniczne powie-
rzone upowa˝nionemu podmiotowi dozorujàcemu
polegajà na kontroli przestrzegania przez skazanego

na∏o˝onego na niego przez sàd penitencjarny obo-
wiàzku pozostawania w miejscu sta∏ego pobytu lub
w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie,
a tak˝e obowiàzku powstrzymania si´ od przebywania
w okreÊlonych miejscach lub zakazu zbli˝ania si´ do
okreÊlonej osoby, za zgodà tej osoby.

2. CzynnoÊci materialno-techniczne, o których mo-
wa w ust. 1, obejmujà w szczególnoÊci umieszczenie
stacjonarnego urzàdzenia monitorujàcego i za∏o˝enie
skazanemu nadajnika, usuni´cie tego urzàdzenia i na-
dajnika oraz rejestracj´ przypadków, o których mowa
w ust. 3.

3. Upowa˝niony podmiot dozorujàcy obowiàzany
jest rejestrowaç ka˝de zdarzenie polegajàce na prze-
rwaniu ∏àcznoÊci radiowej mi´dzy nadajnikiem a sta-
cjonarnym urzàdzeniem monitorujàcym, ka˝de nawià-
zanie ∏àcznoÊci radiowej mi´dzy nadajnikiem a prze-
noÊnym urzàdzeniem monitorujàcym oraz ka˝dà ma-
nipulacj´, a tak˝e wyczerpanie si´ wewn´trznego êró-
d∏a zasilania, zwane dalej „zdarzeniem podlegajàcym
rejestracji”. 

Art. 60. 1. Upowa˝niony podmiot dozorujàcy prze-
chowuje i archiwizuje dane osobowe oraz informacje
zarejestrowane w zwiàzku z wykonywaniem czynnoÊci
materialno-technicznych, o których mowa w art. 59,
w sposób zapewniajàcy bezpieczeƒstwo przechowy-
wanych danych i informacji. 

2. Dane i informacje, o których mowa w ust. 1,
upowa˝niony podmiot dozorujàcy jest obowiàzany
przechowywaç przez okres 2 lat od chwili uzyskania
okreÊlonych danych osobowych lub zarejestrowania
danej informacji.

3. W przypadku zaprzestania dzia∏alnoÊci przez
upowa˝niony podmiot dozorujàcy dane i informacje,
o których mowa w ust. 1, przechowuje podmiot wska-
zany przez Ministra SprawiedliwoÊci. 

4. Upowa˝niony podmiot dozorujàcy niszczy dane
i informacje, o których mowa w ust. 1, niezw∏ocznie
po up∏ywie okresu ich przechowywania.

5. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, sposób archiwizowania oraz sposób
i tryb niszczenia danych i informacji, o których mowa
w ust. 1, majàc w szczególnoÊci na wzgl´dzie potrzeb´
zapewnienia ochrony tych danych i informacji przed
dost´pem osób nieuprawnionych oraz prawid∏owe za-
bezpieczenie tych danych i informacji.

Art. 61. Dane osobowe oraz informacje zarejestro-
wane przez upowa˝niony podmiot dozorujàcy
w zwiàzku z kontrolà przestrzegania przez skazanego
na∏o˝onego na niego przez sàd penitencjarny obo-
wiàzku pozostawania w miejscu sta∏ego pobytu lub
w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie,
a tak˝e obowiàzku powstrzymania si´ od przebywania
w okreÊlonych miejscach lub zakazu zbli˝ania si´ do
okreÊlonej osoby, za zgodà tej osoby, mogà byç ujaw-
nione Policji oraz przetwarzane przez Policj´, wy∏àcz-
nie w celu zapobiegania lub wykrywania przest´pstw
lub przest´pstw skarbowych.
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Art. 62. Przedstawicielem upowa˝nionego pod-
miotu dozorujàcego wykonujàcym czynnoÊci, o któ-
rych mowa w art. 59, oraz osobà nadzorujàcà ich wy-
konanie zatrudnionà w upowa˝nionym podmiocie do-
zorujàcym mo˝e byç obywatel polski o nieposzlako-
wanej opinii, który nie by∏ skazany prawomocnym wy-
rokiem sàdu za umyÊlnie pope∏nione przest´pstwo
lub przest´pstwo skarbowe, korzystajàcy z pe∏ni praw
publicznych i cywilnych, posiadajàcy co najmniej
Êrednie wykszta∏cenie oraz odpowiednie kwalifikacje
zawodowe, w szczególnoÊci udokumentowanà
w stopniu co najmniej podstawowym wiedz´ w zakre-
sie budowy i funkcjonowania urzàdzeƒ elektronicz-
nych oraz instalacji i systemów, które zawierajà pod-
zespo∏y elektryczne lub elektroniczne.

Art. 63. Upowa˝niony podmiot dozorujàcy obo-
wiàzany jest niezw∏ocznie zawiadomiç sàdowego ku-
ratora zawodowego oraz s´dziego penitencjarnego
o ka˝dym zdarzeniu:

1) podlegajàcym rejestracji;

2) polegajàcym na naruszeniu obowiàzku, o którym
mowa w art. 12 ust. 1, na∏o˝onego na osob´, do
której skazanemu zakazano si´ zbli˝aç.

Art. 64. Upowa˝niony podmiot dozorujàcy obo-
wiàzany jest do:

1) usuni´cia, bez zb´dnej zw∏oki, stwierdzonych
uchybieƒ w funkcjonowaniu Êrodków technicz-
nych niezb´dnych do wykonywania kary pozba-
wienia wolnoÊci w systemie dozoru elektroniczne-
go;

2) sk∏adania sàdowemu kuratorowi zawodowemu,
w terminach przez niego okreÊlonych, okresowych
sprawozdaƒ z przebiegu wykonywania kary po-
zbawienia wolnoÊci w systemie dozoru elektro-
nicznego.

Art. 65. 1. W celu sprawdzenia prawid∏owoÊci
funkcjonowania i u˝ytkowania stacjonarnego urzàdze-
nia monitorujàcego lub nadajnika upowa˝niony pod-
miot dozorujàcy ma prawo dokonaç, w ka˝dym czasie,
kontroli technicznej tych urzàdzeƒ oraz ˝àdaç od ska-
zanego wyjaÊnieƒ co do zdarzenia podlegajàcego re-
jestracji. 

2. Skazany, a tak˝e osoby wymienione w art. 11
ust. 1 i art. 13 ust. 2 oraz w∏aÊciciele i zarzàdcy, o któ-
rych mowa w art. 14 ust. 2, majà obowiàzek wspó∏-
dzia∏aç w tym zakresie, a zw∏aszcza umo˝liwiç upo-
wa˝nionemu podmiotowi dozorujàcemu wejÊcie do
pomieszczeƒ, w których przebywajà lub na stanowià-
cà ich w∏asnoÊç lub b´dàcà w ich zarzàdzie nierucho-
moÊç, budynek lub obiekt.

3. Z przeprowadzonej kontroli technicznej sporzà-
dza si´ protokó∏.

Art. 66. 1. Przed kontrolà technicznà przeprowa-
dzajàcy kontrol´ przedstawiciel upowa˝nionego pod-
miotu dozorujàcego okazuje skazanemu oraz osobom,
o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 2, albo

w∏aÊcicielowi lub zarzàdcy, o których mowa w art. 14
ust. 2, dokument identyfikujàcy go jako osob´ upraw-
nionà do przeprowadzenia kontroli, wystawiony przez
upowa˝niony podmiot dozorujàcy.

2. Na czynnoÊci kontrolne osobom, o których mo-
wa w art. 11 ust. 1 i art. 13 ust. 2, a tak˝e w∏aÊcicielo-
wi lub zarzàdcy, o których mowa w art. 14 ust. 2, oraz
skazanemu przys∏uguje skarga do s´dziego peniten-
cjarnego.

Art. 67. 1. CzynnoÊci kontrolne, o których mowa
w art. 65 ust. 1, prowadzone przez upowa˝niony pod-
miot dozorujàcy w obecnoÊci skazanego lub osoby, do
której skazany ma zakaz zbli˝ania si´, a tak˝e osób z ni-
mi zamieszkujàcych powinny byç dokonane zgodnie
z celem tych czynnoÊci, z zachowaniem umiaru i po-
szanowania godnoÊci osób, których te czynnoÊci doty-
czà, oraz bez wyrzàdzania zb´dnych dolegliwoÊci.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do czyn-
noÊci kontrolnych prowadzonych w miejscu, o którym
mowa w art. 14 ust. 2.

Art. 68. 1. CzynnoÊci kontrolnych mo˝na dokonaç
w porze nocnej tylko w przypadkach niecierpiàcych
zw∏oki; za por´ nocnà uwa˝a si´ czas od godziny 22 do
godziny 6. 

2. Kontrol´ technicznà rozpocz´tà za dnia mo˝na
prowadziç nadal pomimo nastania pory nocnej. 

Art. 69. 1. Minister SprawiedliwoÊci w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw ∏àcznoÊci okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki
techniczne urzàdzeƒ wchodzàcych w sk∏ad Êrodków
technicznych niezb´dnych do kontroli wykonywania
przez skazanego na∏o˝onego na niego przez sàd peni-
tencjarny obowiàzku pozostawania w miejscu sta∏ego
pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczo-
nym czasie, jak równie˝ obowiàzku powstrzymania si´
od przebywania w okreÊlonych miejscach lub zakazu
zbli˝ania si´ do okreÊlonej osoby, a tak˝e sposób orga-
nizowania tych urzàdzeƒ w system informatyczny oraz
sposób przekazywania danych wewnàtrz tego syste-
mu. 

2. W rozporzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1, na-
le˝y uwzgl´dniç w szczególnoÊci koniecznoÊç prawi-
d∏owego przetwarzania danych osobowych oraz za-
bezpieczenia tych danych, rejestrowanych w centrali
monitorowania, a tak˝e prawid∏owoÊç rejestrowania,
gromadzenia, odtwarzania, przechowywania, zabez-
pieczenia i cz´stotliwoÊç przekazywania uprawnionym
organom informacji odnoszàcych si´ do przestrzega-
nia przez skazanego na∏o˝onego na niego przez sàd
penitencjarny obowiàzku pozostawania w miejscu sta-
∏ego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wy-
znaczonym czasie, a tak˝e obowiàzku powstrzymania
si´ od przebywania w okreÊlonych miejscach lub zaka-
zu zbli˝ania si´ do okreÊlonej osoby.

Art. 70. 1. W czasie wykonywania kary pozbawie-
nia wolnoÊci w systemie dozoru elektronicznego ska-
zany mo˝e bezpoÊrednio zwracaç si´ do upowa˝nio-
nego podmiotu dozorujàcego, sàdowego kuratora za-
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wodowego lub s´dziego penitencjarnego ze sprawa-
mi zwiàzanymi z wykonywaniem tej kary w tym syste-
mie; do sàdowego kuratora zawodowego skazany mo-
˝e si´ zwracaç równie˝ w sprawach osobistych.

2. BezpoÊrednio po uruchomieniu systemu dozoru
elektronicznego skazanemu udziela si´ stosownych
informacji, w szczególnoÊci o adresach i kompeten-
cjach instytucji oraz organizacji spo∏ecznych udzielajà-
cych pomocy materialnej, medycznej, w znalezieniu
pracy, a tak˝e porad prawnych.

Art. 71. 1. Skazany ma prawo sk∏adaç wnioski,
skargi i proÊby na piÊmie albo ustnie. 

2. Wnioski, skargi i proÊby, o których mowa w ust. 1,
s´dzia penitencjarny, sàdowy kurator zawodowy
i upowa˝niony podmiot dozorujàcy przyjmujà tak˝e
w czasie bezpoÊrednich kontaktów ze skazanym,
zw∏aszcza w czasie kontroli na∏o˝onych obowiàzków.

Art. 72. 1. W czasie wykonywania kary pozbawie-
nia wolnoÊci w systemie dozoru elektronicznego ska-
zany informuje sàdowego kuratora zawodowego
o istotnych zmianach w jego sytuacji zawodowej ma-
jàcych wp∏yw na efektywne wykonanie kary w tym
systemie. 

2. Sàdowy kurator zawodowy ustala form´ i zakres
niezb´dnej pomocy, udzielanej tak˝e przez przedstawi-
ciela podmiotu, o którym mowa w art. 38 § 1 Kodeksu
karnego wykonawczego.

Art. 73. 1. W ka˝dym czasie sàd penitencjarny lub
sàdowy kurator zawodowy mogà ˝àdaç od skazanego
wyjaÊnieƒ dotyczàcych przebiegu odbywania kary po-
zbawienia wolnoÊci w systemie dozoru elektroniczne-
go i w tym celu wzywaç go do osobistego stawiennic-
twa.

2. WyjaÊnieƒ, o których mowa w ust. 1, sàd peni-
tencjarny lub sàdowy kurator zawodowy mogà rów-
nie˝ ˝àdaç od skazanego telefonicznie lub za pomocà
stacjonarnego urzàdzenia monitorujàcego; z czynno-
Êci tej sporzàdza si´ zapis.

3. Skazanego mo˝na wzywaç lub zawiadamiaç
o czynnoÊciach procesowych telefonicznie, za pomocà
stacjonarnego urzàdzenia monitorujàcego w czasie,
gdy ma on obowiàzek przebywaç w zasi´gu monitoro-
wania tego urzàdzenia. Je˝eli skazany nie odbierze po-
∏àczenia telefonicznego przychodzàcego do stacjonar-
nego urzàdzenia monitorujàcego, wezwanie lub za-
wiadomienie uznaje si´ za skuteczne. W aktach spra-
wy pozostawia si´ zapis nadanego komunikatu lub za-
pisek o czasie nieodebranego po∏àczenia, z podpisem
osoby nadajàcej. 

4. Je˝eli skazany wska˝e organom, o których mo-
wa w ust. 1, numer telefaksu lub adres poczty elektro-
nicznej, wezwaƒ i zawiadomieƒ o czynnoÊciach proce-
sowych mo˝na dokonaç tak˝e za ich pomocà; w takim
przypadku dowodem dor´czenia jest potwierdzenie
transmisji danych.

Art. 74. 1. W czasie wykonywania kary pozbawie-
nia wolnoÊci w systemie dozoru elektronicznego sà-

dowy kurator zawodowy sk∏ada stosowne wnioski
oraz co najmniej raz w miesiàcu zawiadamia sàd peni-
tencjarny o zachowaniu skazanego, w szczególnoÊci
o tym, czy wykonuje on na∏o˝one obowiàzki i prze-
strzega porzàdku prawnego. 

2. Sàdowy kurator zawodowy niezw∏ocznie zawia-
damia sàd penitencjarny o ka˝dym przypadku naru-
szenia przez skazanego porzàdku prawnego lub na∏o-
˝onego na skazanego obowiàzku, w szczególnoÊci
o pope∏nieniu przez skazanego przest´pstwa lub prze-
st´pstwa skarbowego.

Art. 75. 1. ˚àdania, wezwania, wnioski i zawiado-
mienia, o których mowa w art. 73 i 74, a tak˝e inne we-
zwania i zawiadomienia mo˝na sk∏adaç tak˝e za po-
mocà telefaksu lub poczty elektronicznej; w takim
przypadku dowodem dor´czenia jest potwierdzenie
transmisji danych.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ wobec skazanego, je˝e-
li wska˝e on organom, o których mowa w art. 73, nu-
mer telefaksu lub adres poczty elektronicznej.

Art. 76. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób oraz szczegó∏owe warunki
wykonywania kary pozbawienia wolnoÊci w systemie
dozoru elektronicznego, majàc na uwadze w szczegól-
noÊci kontrolowanie i ocen´ zachowania skazanego
w czasie wykonywania kary w tym systemie oraz za-
kres niezb´dnej dokumentacji sporzàdzanej przez sà-
dowego kuratora zawodowego.

Rozdzia∏ 5

Nadzór nad wykonywaniem kary pozbawienia 
wolnoÊci w systemie dozoru elektronicznego

Art. 77. Nadzór nad legalnoÊcià i prawid∏owoÊcià
wykonywania kary pozbawienia wolnoÊci w systemie
dozoru elektronicznego sprawuje s´dzia penitencjar-
ny. 

Art. 78. Sàdowy kurator zawodowy informuje s´-
dziego penitencjarnego o ka˝dym przypadku niepra-
wid∏owoÊci w funkcjonowaniu upowa˝nionego pod-
miotu dozorujàcego, o którym dowiedzia∏ si´, wyko-
nujàc czynnoÊci zwiàzane z organizowaniem i kontro-
lowaniem wykonywania kary pozbawienia wolnoÊci
w systemie dozoru elektronicznego. 

Art. 79. 1. W razie stwierdzenia istotnych uchybieƒ
w funkcjonowaniu upowa˝nionego podmiotu dozoru-
jàcego s´dzia penitencjarny informuje o tym prezesa
w∏aÊciwego sàdu. 

2. Prezes w∏aÊciwego sàdu wzywa upowa˝niony
podmiot dozorujàcy do usuni´cia uchybieƒ w wyzna-
czonym terminie, nie d∏u˝szym jednak ni˝ 3 miesiàce. 

3. W przypadku nieusuni´cia uchybieƒ w wyzna-
czonym terminie prezes w∏aÊciwego sàdu zawiadamia
o tym Ministra SprawiedliwoÊci.

Art. 80. 1. Je˝eli nieusuni´te uchybienia, o których
mowa w art. 79 ust. 1, powodujà nieprawid∏owe wy-
konywanie kary pozbawienia wolnoÊci w systemie do-
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zoru elektronicznego, Minister SprawiedliwoÊci wyda-
je decyzj´ w przedmiocie zawieszenia wykonywania
tych dozorów elektronicznych przez upowa˝niony
podmiot dozorujàcy w ca∏oÊci albo w cz´Êci. 

2. Decyzja jest natychmiast wykonalna. 

3. O treÊci decyzji Minister SprawiedliwoÊci zawia-
damia w∏aÊciwe sàdy. 

Art. 81. 1. W przypadku zawieszenia wykonywania
kary pozbawienia wolnoÊci w systemie dozoru elek-
tronicznego, o którym mowa w art. 80 ust. 1, Minister
SprawiedliwoÊci zarzàdza, na czas trwania zawiesze-
nia, kontynuowanie tych dozorów elektronicznych
przez inny upowa˝niony podmiot dozorujàcy.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wszelkie
koszty przeniesienia i kontynuowania dozorów ponosi
ten upowa˝niony podmiot dozorujàcy, którego dzia∏al-
noÊç zawieszono.

3. Przepis art. 60 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 82. 1. Je˝eli kontynuowanie systemu dozoru
elektronicznego w warunkach, o których mowa w art. 81
ust. 1, powodowa∏oby dla skazanego lub jego najbli˝-
szej rodziny zbyt ci´˝kie skutki, sàd penitencjarny mo˝e
udzieliç skazanemu, na jego wniosek, przerwy w wyko-
naniu kary pozbawienia wolnoÊci w systemie dozoru
elektronicznego, nakazujàc niezw∏oczne usuni´cie sta-
cjonarnego urzàdzenia monitorujàcego i nadajnika. 

2. Okres przerwy biegnie od dnia wydania posta-
nowienia w tym przedmiocie.

3. Je˝eli przerwa trwa∏a przez okres równy co naj-
mniej po∏owie kary pozbawienia wolnoÊci wykonywa-
nej w systemie dozoru elektronicznego, sàd mo˝e wa-
runkowo zawiesiç wykonanie reszty kary na zasadach
okreÊlonych w art. 69—75 Kodeksu karnego. 

Art. 83. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób, zakres i tryb sprawowania
nadzoru nad wykonywaniem kary pozbawienia wol-
noÊci w systemie dozoru elektronicznego, uwzgl´d-
niajàc w szczególnoÊci legalnoÊç i prawid∏owoÊç wy-
konywania kary w tym systemie, sposób eliminowa-
nia stwierdzonych uchybieƒ oraz sposoby dokumen-
towania i przeprowadzania tego nadzoru.

Rozdzia∏ 6

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 84. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajo-
wym Rejestrze Karnym (Dz. U. Nr 50, poz. 580, z póên.
zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 12 w ust. 2 w pkt 33 kropk´ zast´puje si´
przecinkiem i dodaje si´ pkt 34 i 35 w brzmieniu: 

„34) zezwoleniu albo uchyleniu zezwolenia na od-
bycie kary pozbawienia wolnoÊci poza zak∏a-
dem karnym w systemie dozoru elektronicz-
nego,

35) przerwie, warunkowym zawieszeniu albo wy-
konaniu kary pozbawienia wolnoÊci odbywa-
nej poza zak∏adem karnym w systemie dozo-
ru elektronicznego.”;

2) w art. 22 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Biuro informacyjne niezw∏ocznie zawiadamia
w∏aÊciwy sàd o udzieleniu skazanemu zezwo-
lenia na odbycie kary pozbawienia wolnoÊci
poza zak∏adem karnym w systemie dozoru
elektronicznego.”.

Art. 85. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pro-
mocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.
Nr 99, poz. 1001, z póên. zm.6)) w art. 2 w ust. 1 w pkt 2
lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) nie jest osobà tymczasowo aresztowanà lub nie
odbywa kary pozbawienia wolnoÊci, z wyjàtkiem
kary pozbawienia wolnoÊci odbywanej poza za-
k∏adem karnym w systemie dozoru elektroniczne-
go,”.

Art. 86. Przepisy niniejszej ustawy stosuje si´ rów-
nie˝ przy wykonywaniu orzeczonej kary pozbawienia
wolnoÊci, która sta∏a si´ wykonalna przed dniem jej
wejÊcia w ˝ycie.

Art. 87. Przepisów niniejszej ustawy nie stosuje si´
do skazanego na kar´ pozbawienia wolnoÊci okreÊlo-
nà w art. 6 ust. 1 lub 2, który pomimo wezwania do jej
odbycia albo up∏ywu terminu przepustki, czasowego
zezwolenia na opuszczenie zak∏adu karnego lub prze-
rwy w wykonaniu kary nie stawi∏ si´ w zak∏adzie kar-
nym, chocia˝by w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, chyba
˝e w dostateczny sposób wyka˝e, ˝e niestawiennictwo
nastàpi∏o z przyczyn od niego niezale˝nych. 

Art. 88. Przepisy o wykonywaniu kary pozbawienia
wolnoÊci poza zak∏adem karnym w systemie dozoru
elektronicznego stosuje si´ tak˝e po up∏ywie okresu
obowiàzywania ustawy w sprawach, w których sàd pe-
nitencjarny wyda∏ chocia˝by nieprawomocne orzecze-
nie o zezwoleniu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lub 2. 

Art. 89. 1. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 lipca
2008 r., z wyjàtkiem art. 2, 3, 4, 59, 62 i 69, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

2. Ustawa obowiàzuje do dnia 30 czerwca 2013 r. 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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———————
5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 56, poz. 579, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 197,
poz. 1661, z 2003 r. Nr 137, poz. 1302, z 2005 r. Nr 183,
poz. 1537, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119
oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 957 i Nr 181, poz. 1289.

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

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 94,
poz. 788 i Nr 164, poz. 1366, z 2006 r. Nr 94, poz. 651,
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 144, poz. 1043, Nr 149, poz. 1074,
Nr 158, poz. 1121 i Nr 217, poz. 1588 oraz z 2007 r. Nr 89,
poz. 589, Nr 115, poz. 791 i 793, Nr 120, poz. 818, Nr 176,
poz. 1243 i Nr 180, poz. 1280.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile ()
  /CalRGBProfile ()
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 600
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages false
  /GrayImageFilter /None
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /CZE <FEFF005400610074006f0020006e006100730074006100760065006e00ed00200070006f0075017e0069006a007400650020006b0020007600790074007600e101590065006e00ed00200064006f006b0075006d0065006e0074016f002000410064006f006200650020005000440046002c0020006b00740065007200e90020007300650020006e0065006a006c00e90070006500200068006f006400ed002000700072006f0020006b00760061006c00690074006e00ed0020007400690073006b00200061002000700072006500700072006500730073002e002000200056007900740076006f01590065006e00e900200064006f006b0075006d0065006e007400790020005000440046002000620075006400650020006d006f017e006e00e90020006f007400650076015900ed007400200076002000700072006f006700720061006d0065006300680020004100630072006f00620061007400200061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000610020006e006f0076011b006a016100ed00630068002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /GRE <FEFF03a703c103b703c303b903bc03bf03c003bf03b903ae03c303c403b5002003b103c503c403ad03c2002003c403b903c2002003c103c503b803bc03af03c303b503b903c2002003b303b903b1002003bd03b1002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503c403b5002003ad03b303b303c103b103c603b1002000410064006f006200650020005000440046002003c003bf03c5002003b503af03bd03b103b9002003ba03b103c42019002003b503be03bf03c703ae03bd002003ba03b103c403ac03bb03bb03b703bb03b1002003b303b903b1002003c003c103bf002d03b503ba03c403c503c003c903c403b903ba03ad03c2002003b503c103b303b103c303af03b503c2002003c503c803b703bb03ae03c2002003c003bf03b903cc03c403b703c403b103c2002e0020002003a403b10020005000440046002003ad03b303b303c103b103c603b1002003c003bf03c5002003ad03c703b503c403b5002003b403b703bc03b903bf03c503c103b303ae03c303b503b9002003bc03c003bf03c103bf03cd03bd002003bd03b1002003b103bd03bf03b903c703c403bf03cd03bd002003bc03b5002003c403bf0020004100630072006f006200610074002c002003c403bf002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002003ba03b103b9002003bc03b503c403b103b303b503bd03ad03c303c403b503c103b503c2002003b503ba03b403cc03c303b503b903c2002e>
    /HUN <FEFF004b0069007600e1006c00f30020006d0069006e0151007300e9006701710020006e0079006f006d00640061006900200065006c0151006b00e90073007a00ed007401510020006e0079006f006d00740061007400e100730068006f007a0020006c006500670069006e006b00e1006200620020006d0065006700660065006c0065006c0151002000410064006f00620065002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b0061007400200065007a0065006b006b0065006c0020006100200062006500e1006c006c00ed007400e10073006f006b006b0061006c0020006b00e90073007a00ed0074006800650074002e0020002000410020006c00e90074007200650068006f007a006f00740074002000500044004600200064006f006b0075006d0065006e00740075006d006f006b00200061007a0020004100630072006f006200610074002000e9007300200061007a002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002c0020007600610067007900200061007a002000610074007400f3006c0020006b00e9007301510062006200690020007600650072007a006900f3006b006b0061006c0020006e00790069007400680061007400f3006b0020006d00650067002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /RUS <FEFF04180441043f043e043b044c04370443043904420435002004340430043d043d044b04350020043d0430044104420440043e0439043a043800200434043b044f00200441043e043704340430043d0438044f00200434043e043a0443043c0435043d0442043e0432002000410064006f006200650020005000440046002c0020043c0430043a04410438043c0430043b044c043d043e0020043f043e04340445043e0434044f04490438044500200434043b044f00200432044b0441043e043a043e043a0430044704350441044204320435043d043d043e0433043e00200434043e043f0435044704300442043d043e0433043e00200432044b0432043e04340430002e002000200421043e043704340430043d043d044b04350020005000440046002d0434043e043a0443043c0435043d0442044b0020043c043e0436043d043e0020043e0442043a0440044b043204300442044c002004410020043f043e043c043e0449044c044e0020004100630072006f00620061007400200438002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020043800200431043e043b043504350020043f043e04370434043d043804450020043204350440044104380439002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /TUR <FEFF005900fc006b00730065006b0020006b0061006c006900740065006c0069002000f6006e002000790061007a006401310072006d00610020006200610073006b013100730131006e006100200065006e0020006900790069002000750079006100620069006c006500630065006b002000410064006f006200650020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020006f006c0075015f007400750072006d0061006b0020006900e70069006e00200062007500200061007900610072006c0061007201310020006b0075006c006c0061006e0131006e002e00200020004f006c0075015f0074007500720075006c0061006e0020005000440046002000620065006c00670065006c0065007200690020004100630072006f006200610074002000760065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200076006500200073006f006e0072006100730131006e00640061006b00690020007300fc007200fc006d006c00650072006c00650020006100e70131006c006100620069006c00690072002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /POL <FEFF0055007300740061007700690065006e0069006100200064006f002000740077006f0072007a0065006e0069006100200064006f006b0075006d0065006e007400f300770020005000440046002000700072007a0065007a006e00610063007a006f006e00790063006800200064006f002000770079006400720075006b00f30077002000770020007700790073006f006b00690065006a0020006a0061006b006f015b00630069002e002000200044006f006b0075006d0065006e0074007900200050004400460020006d006f017c006e00610020006f007400770069006500720061010700200077002000700072006f006700720061006d006900650020004100630072006f00620061007400200069002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000690020006e006f00770073007a0079006d002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


