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Projekt  z dnia 15 grudnia 2008  r. 

 

 

 

 

USTAWA 

z dnia………………………………. 

 

o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych  

innych ustaw1) 

 

 

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, 

poz. 557, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) w art. 1 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W postępowaniu wykonawczym w kwestiach nie uregulowanych w niniejszym kodeksie 

stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego, z wyjątkiem przepisu art. 

22.”; 

 

2) w art. 5 po § 2 dodaje się § 3  w brzmieniu: 

 

                                                 
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. Z 2007 
r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.), ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88 poz. 553 z późn. 
zm.),ustawę z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555 z późn. zm.), 
ustawę z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst jedn. Dz. U. z 1983 r. Nr 49, poz. 223 z 
późn. zm.), ustawę z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. nr 123, poz. 849 z późn. zm.) i ustawę 
z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm). 
. 
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. 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, z 2003 r.  
Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135,  
Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. 
Nr. 104, poz. 708, Nr 226, poz. 1648 oraz z 2007 r. Nr 123, poz. 849. 
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„§ 3. Skazany do czasu wykonania kar i środków karnych obowiązany jest informować organ 

wykonujący orzeczenie o kaŜdej zmianie miejsca stałego pobytu, o czym sąd, kierując 

orzeczenie do wykonania, poucza skazanego.”; 

 

3) w art. 10 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Policja w zakresie postępowania wykonawczego wykonuje polecenia sądu, 

a w przypadkach przewidzianych w ustawie równieŜ innych organów postępowania 

wykonawczego.”; 

 

4) w art. 15: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 2. W razie uzyskania informacji o istnieniu przesłanek określonych w § 1 organ 

postępowania wykonawczego bezzwłocznie kieruje do sądu wniosek o umorzenie 

postępowania wykonawczego w części dotyczącej wykonywanej kary lub środka karnego.”, 

 b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

 „§ 3. NiemoŜność wykonania kary nie wstrzymuje biegu przedawnienia, chyba Ŝe skazany 

uchyla się od wykonania kary i jest poszukiwany listem gończym. Okres wstrzymania biegu 

przedawnienia nie moŜe przekroczyć 10 lat.”, 

c) po § 3 dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Na postanowienie odmawiające umorzenia postępowania wykonawczego zaŜalenie 

przysługuje równieŜ organowi postępowania wykonawczego, jeŜeli składał wniosek o 

umorzenie.”; 

 

5) w art. 17 § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Organ wykonujący orzeczenie o pozbawieniu wolności, zawiadamia: 

1) sąd opiekuńczy, jeŜeli zachodzi potrzeba opieki nad dziećmi skazanego, 

2) właściwy organ, jeŜeli zachodzi potrzeba opieki nad osobą niedołęŜną lub chorą, którą 

opiekował się skazany, albo potrzeba przedsięwzięcia niezbędnych czynności do ochrony 

mienia lub mieszkania skazanego.”; 

 

 

6) w art. 78 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 
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„§ 1a. W wypadkach wskazanych w ustawie funkcjonariusze oraz pracownicy SłuŜby 

Więziennej podejmują czynności związane z wykonaniem kary pozbawienia wolności wobec 

skazanego nieosadzonego w zakładzie karnym.”; 

 

7) art. 79 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 79 § 1. W razie orzeczenia kary pozbawienia wolności  sąd przesyła odpis orzeczenia 

lub wyciąg z wyroku wraz z dokumentacją, o której mowa w art. 11 § 1 i 2, dyrektorowi 

aresztu śledczego połoŜonego najbliŜej miejsca stałego pobytu skazanego. 

 § 2. Dyrektor aresztu śledczego w ciągu 14 dni od doręczenia orzeczenia wzywa skazanego 

do stawienia się w areszcie śledczym w wyznaczonym terminie, nie dłuŜszym niŜ 60 dni od 

dnia wystawienia wezwania, do odbycia kary wraz z dokumentem stwierdzającym jego 

toŜsamość.  

§ 3. JeŜeli jest to konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego, zapobieŜenia 

popełnieniu przestępstwa przez skazanego lub ochrony pokrzywdzonego, sąd moŜe polecić 

zatrzymanie i doprowadzenie skazanego do aresztu śledczego przez Policję, bez uprzedniego 

wezwania, o którym mowa w § 2.   

§ 4. W wypadkach, o których mowa w § 3 wniosek o zatrzymanie i doprowadzenie skazanego 

w celu odbycia kary pozbawienia wolności moŜe złoŜyć takŜe sądowy kurator zawodowy 

oraz dyrektor aresztu śledczego.”; 

 

8)  w art. 79a § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Przy przyjęciu do aresztu śledczego skazany okazuje dokument stwierdzający 

toŜsamość, podaje dane osobowe, informuje o zmianie danych osobowych, o miejscu stałego 

pobytu, o uprzedniej karalności, o stanie zdrowia, o ciąŜących na nim zobowiązaniach 

alimentacyjnych, a takŜe o osobach pozostających pod jego opieką oraz konieczności 

przedsięwzięcia niezbędnych czynności do ochrony jego mienia lub mieszkania. Skazany 

moŜe być takŜe poddany czynnościom mającym na celu jego identyfikację, a w 

szczególności: sfotografowaniu, oględzinom zewnętrznym ciała, pobraniu odcisków oraz 

okazaniu innym osobom.”; 

 

9) w art. 79b § 1 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 79b § 1. Skazanego przyjętego do aresztu śledczego umieszcza się w celi przejściowej, 

na okres niezbędny, nie dłuŜej jednak niŜ na 14 dni, dla poddania go wstępnym badaniom 
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lekarskim, zabiegom sanitarnym i wstępnym badaniom osobopoznawczym oraz zapoznania z 

podstawowymi aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania kary pozbawienia wolności i 

porządkiem wewnętrznym aresztu śledczego.”; 

 

10) po art.79b dodaje się art. 79c – 79 g w brzmieniu: 

„Art. 79c. § 1. JeŜeli skazany nie moŜe stawić się w wyznaczonym terminie z powodu 

choroby, obowiązany jest przed jego upływem przedstawić dyrektorowi aresztu śledczego 

zaświadczenie lekarskie potwierdzające jego niezdolność do stawienia się w areszcie 

śledczym.  

§ 2. Zaświadczenie potwierdzające niezdolność stawienia się skazanego w areszcie śledczym 

wystawia lekarz sądowy. Przepisy o lekarzu sądowym stosuje się odpowiednio, jeŜeli 

niniejsza ustawa nie stanowi inaczej. 

§ 3. W wypadku określonym w § 1 dyrektor aresztu śledczego wydaje decyzję o wyznaczeniu 

skazanemu innego terminu do stawienia się w areszcie śledczym oraz zawiadamia o tym 

bezzwłocznie sąd. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, 

określi, w drodze rozporządzenia, tryb wystawiania zaświadczenia potwierdzającego 

niezdolność stawiennictwa skazanego do odbycia kary pozbawienia wolności w przypadku 

choroby, mając na uwadze konieczność zapewnienia prawidłowego i skutecznego wykonania 

kary pozbawienia wolności oraz ochronę zdrowia skazanego. 

 

Art. 79d. § 1. JeŜeli skazany nie moŜe stawić się w wyznaczonym terminie z powodu 

choroby, dyrektor aresztu śledczego, po uzyskaniu opinii lekarza zakładu opieki zdrowotnej 

dla osób pozbawionych wolności stwierdzającej moŜliwość odbywania przez skazanego kary, 

moŜe polecić Policji lub właściwemu organowi wojskowemu, doprowadzenie skazanego do 

aresztu śledczego, zawiadamiając bezzwłocznie sąd o wydanej decyzji.  

§ 2. Pozawięzienne zakłady opieki zdrowotnej, właściwe jednostki Policji oraz zakłady opieki 

zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności współdziałają w zakresie ustalania zdolności 

skazanego do odbywania kary pozbawienia wolności oraz doprowadzenia do aresztu 

śledczego w celu odbycia tej kary.   

§ 3. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, ministrem 

właściwym do spraw zdrowia oraz ministrem właściwym do spraw wewnętrznych 

i administracji, określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób, zakres i tryb 

współdziałania zakładów opieki zdrowotnej, Policji, właściwych organów wojskowych oraz 
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słuŜby zdrowia w aresztach śledczych, w zakresie ustalania zdolności skazanego do 

odbywania kary pozbawienia wolności i doprowadzenia skazanego, o którym mowa w § 1, do 

aresztu śledczego w celu odbycia kary, mając na uwadze konieczność zapewnienia 

prawidłowego i skutecznego wykonania kary pozbawienia wolności oraz ochronę zdrowia 

skazanego. 

 

Art. 79e. § 1. JeŜeli skazany nie stawił się w wyznaczonym terminie i nie przedstawił 

zaświadczenia lekarza sądowego potwierdzającego jego niezdolność do stawienia się do 

odbycia kary, dyrektor aresztu śledczego poleca Policji jego poszukiwania, zatrzymanie i 

doprowadzenie oraz bezzwłocznie zawiadamia sąd o wydanej decyzji. 

§ 2. JeŜeli doprowadzenie skazanego do odbycia kary okazało się bezskuteczne, dyrektor 

aresztu śledczego występuje do sądu z wnioskiem o poszukiwanie skazanego listem gończym.  

 

Art. 79f. § 1. JeŜeli skazanego nie moŜna umieścić w Ŝadnym zakładzie karnym właściwego 

rodzaju i typu, w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi co 

najmniej 3 m2, dyrektor aresztu śledczego wydaje decyzję o wyznaczeniu skazanemu innego, 

niŜ wskazany w art. 79 § 2, terminu stawiennictwa do odbycia kary oraz zawiadamia o tym 

bezzwłocznie sąd. 

§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do: 

1) skazanych na karę pozbawienia wolności przekraczającą 2 lata; 

2) skazanych określonych w art. 64 § 1 lub 2 oraz art. 65 Kodeksu karnego; 

3) skazanych za przestępstwa określone w art. 197 – 203 Kodeksu karnego; 

4) osób tymczasowo aresztowanych, ukaranych karą porządkową, oraz co do których 

zastosowano inne środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności; 

5) skazanych, którzy samowolnie uwolnili się od odbywania kary pozbawienia wolności; 

6) skazanych, którzy korzystając z zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego 

lub aresztu śledczego, nie powrócili w wyznaczonym terminie; 

§ 3. Wyznaczając termin, którym mowa w § 1, dyrektor uwzględnia konieczność rozpoczęcia 

wykonywania kary przez skazanego przed upływem terminu przedawnienia jej wykonania. 

 

 Art. 79g. § 1. W razie stwierdzenia przesłanek określonych w art. 69 § 1 i 2 Kodeksu 

karnego, sąd moŜe warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności nie 

przekraczającej 2 lat, na zasadach określonych w art. 69 § 3, 70 - 74 Kodeksu karnego, jeŜeli 
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skazany przez okres co najmniej roku nie rozpoczął jej wykonywania na podstawie decyzji 

dyrektora aresztu śledczego, o których mowa w art. 79c § 3 lub art. 79f § 1.  

§ 2. W razie stwierdzenia przesłanek określonych w art.69 § 1 i 2 Kodeksu karnego, sąd 

warunkowo zawiesza wykonanie kary pozbawienia wolności nie przekraczającej 2 lat, na 

zasadach określonych w art. 69 § 3, 70 – 74 Kodeksu karnego, jeŜeli skazany przez okres co 

najmniej 2 lat nie rozpoczął jej wykonywania na podstawie decyzji dyrektora aresztu 

śledczego, o których mowa w art. 79c § 3 lub art. 79f § 1. 

§ 3. Wniosek o zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności moŜe złoŜyć równieŜ 

dyrektor aresztu śledczego oraz sądowy kurator zawodowy.  

§ 4. Na postanowienie w przedmiocie warunkowego zawieszenia wykonania kary 

pozbawienia wolności zaŜalenie przysługuje równieŜ dyrektorowi aresztu śledczego 

i sądowemu kuratorowi zawodowemu, jeŜeli składali wniosek; w posiedzeniu mają prawo 

wziąć udział prokurator, skazany, jego obrońca, a takŜe dyrektor aresztu śledczego i sądowy 

kurator zawodowy jeŜeli składali wniosek.”; 

 

11) art. 100 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 100. § 1. Skazany odbywa karę we właściwym zakładzie karnym. Przeniesienie 

skazanego do innego właściwego zakładu karnego moŜe nastąpić, w szczególności 

w przypadku: 

1)  skierowania do właściwego, ze względu na rodzaj, typ, system wykonywania kary lub 

zabezpieczenie zakładu karnego, 

2) zmiany przeznaczenia zakładu lub w celu zapewnienia warunków, o których mowa w 

art. 110 § 2, 

3) zatrudnienia lub nauki, 

4) udzielenia świadczenia zdrowotnego, 

5) skierowania do ośrodka diagnostycznego, oddziału terapeutycznego lub oddziału dla 

osób, o których mowa w art. 88 § 3 i art. 212a § 2, 

6) udziału w czynności procesowej, 

7) względów związanych z bezpieczeństwem skazanego, 

8) konieczności zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w zakładzie. 

§ 2. Dyrektor Generalny SłuŜby Więziennej ustala miejsce odbywania kary pozbawienia 

wolności dla skazanego objętego ochroną na mocy ustawy o świadku koronnym.”; 
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12) w art. 110: 

a)  po § 2 dodaje się § 2a-2d w brzmieniu: 

„§ 2a. Dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego moŜe umieścić skazanych na czas 

określony, nie dłuŜszy jednak niŜ 3 miesiące, w warunkach, w których powierzchnia w celi 

mieszkalnej przypadająca na skazanego wynosi mniej niŜ 3 m2 w razie:  

1) wprowadzenia stanu wyjątkowego i w czasie jego obowiązywania; 

2) bezpośredniego zagroŜenia: klęską Ŝywiołową, epidemiologicznego lub szerzenia się 

choroby zakaźnej oraz wystąpienia tych zdarzeń; 

3) wystąpienia innego zdarzenia, stanowiącego bezpośrednie zagroŜenie dla bezpieczeństwa 

skazanych albo bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego; 

§ 2b. W warunkach, o których mowa w § 2a, dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego 

moŜe umieścić na czas określony, nie dłuŜszy niŜ miesiąc od dnia przyjęcia, skazanych:  

1) przetransportowanych na polecenie sądu lub organu dysponującego z innego zakładu 

karnego lub aresztu śledczego, w celu udziału w rozprawie lub innych czynnościach 

procesowych, 

2) przyjętych do aresztu śledczego, o których mowa w art.79b § 1. 

§ 2c. W decyzji wydanej na podstawie § 2a lub 2b, naleŜy określić czas umieszczenia 

skazanego w warunkach, w których powierzchnia w celi mieszkalnej przypadająca 

na skazanego wynosi mniej niŜ 3 m2 oraz oznaczyć termin, do którego skazany ma w tych 

warunkach przebywać. O wydaniu decyzji naleŜy bezzwłocznie zawiadomić sędziego 

penitencjarnego.  

§ 2d. Decyzję o umieszczeniu skazanego w warunkach określonych w § 2a naleŜy 

niezwłocznie uchylić, jeŜeli ustaną przyczyny, dla których została ona wydana.” 

          b) po § 4 dodaje się § 5 w brzmieniu:  

„„§ 5. „Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb i sposób 

postępowania Dyrektora Generalnego SłuŜby Więziennej, dyrektorów okręgowych oraz 

dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych w wypadku umieszczenia skazanych w 

warunkach, w których powierzchnia w celi mieszkalnej przypadająca na jednego skazanego 

wynosi mniej niŜ 3 m² w zakładach karnych lub aresztach śledczych, uwzględniając 

w szczególności sposób i tryb postępowania tych organów w zakresie zawiadamiania o 
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przekroczonej pojemności odpowiednio w skali kraju, obszaru działania okręgowego 

inspektoratu oraz zakładu karnego i aresztu śledczego, a takŜe tryb i sposób postępowania 

dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych w zakresie organizowania dodatkowych 

miejsc zakwaterowania i przeciwdziałania przeludnieniu.”; 

 

13) w art. 118: 

a)  § 1 otrzymuje brzmienie: 

„ § 1. W wypadku gdy wykonywanie kary pozbawienia wolności moŜe zagraŜać Ŝyciu 

skazanego lub spowodować dla jego zdrowia powaŜne niebezpieczeństwo, a jego leczenie nie 

jest moŜliwe w zakładzie opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności, dyrektor 

zakładu karnego, na wniosek lekarza, wydaje decyzję o zezwoleniu skazanemu na 

opuszczenie zakładu karnego na czas trwania leczenia w pozawięziennym zakładzie opieki 

zdrowotnej, pod konwojem funkcjonariusza SłuŜby Więziennej lub samodzielnie. Przepis art. 

139 § 8 stosuje się odpowiednio.  

         b) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Udzielenie zezwolenia, o którym mowa w § 1, tymczasowo aresztowanemu mającemu 

prawa i obowiązki skazanego odbywającego karę pozbawienia wolności wymaga zgody 

organu, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje.”; 

 

 

14) w art. 140 § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Czasu przebywania skazanego poza zakładem karnym, na podstawie zezwoleń, o 

których mowa w § 1 oraz w art. 118 § 1, nie odlicza się od okresu odbywania kary, chyba Ŝe 

sędzia penitencjarny zarządzi inaczej w wypadku, gdy skazany w tym czasie naduŜył 

zaufania.”; 

 

15) w art. 141a: 

a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. JeŜeli tylko okoliczności na to pozwalają, dyrektor zakładu karnego udziela skazanemu 

zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego pod konwojem funkcjonariusza SłuŜby 

Więziennej lub samodzielnie, na czas nieprzekraczający 5 dni, w celu odwiedzenia powaŜnie 

chorego członka rodziny, uczestnictwa w jego pogrzebie, bądź z innych humanitarnych 

powodów.”, 

 b) uchyla się § 2; 
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16) w Rozdziale X Oddział 10 uchyla się; 

 

17) w art. 163 po § 1 dodaje się 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. W razie odwołania warunkowego zwolnienia art. 79 – 79f stosuje się odpowiednio.”; 

 

18) po art. 163 dodaje się art. 163a w brzmieniu: 

„Art. 163a § 1. JeŜeli skazany przez okres co najmniej roku korzysta z zezwolenia wydanego 

na podstawie art. 118 § 1, sąd penitencjarny moŜe warunkowo zwolnić go z odbycia reszty 

kary pozbawienia wolności na zasadach określonych w art. 77 Kodeksu karnego, przy czym 

zwolnienie moŜe nastąpić w kaŜdym czasie, bez ograniczeń wynikających z art. 78 i 79 

Kodeksu karnego.  

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

lata.”; 

 

19) w art. 165 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Dyrektor zakładu karnego moŜe zezwolić skazanemu na opuszczenie zakładu karnego, 

łącznie na czas do 14 dni, zwłaszcza w celu podejmowania starań o uzyskanie po zwolnieniu 

odpowiednich moŜliwości zamieszkania i pracy, bądź dla załatwienia waŜnych spraw 

rodzinnych lub osobistych, jeŜeli jego postawa w czasie odbywania kary uzasadnia 

przypuszczenie, Ŝe w czasie pobytu poza zakładem karnym będzie przestrzegał porządku 

prawnego. Przepis art. 139 § 8 stosuje się odpowiednio.”; 

 

20) w art. 168a § 1: 

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru lub bez konwoju 

funkcjonariusza SłuŜby Więziennej albo asysty innej osoby godnej zaufania, o którym mowa 

w art. 138 § 1 pkt 7 lub 8, art. 118 § 1, art. 141a § 1 oraz art. 165 § 2,”, 

b) uchyla się pkt 3; 

 

21) w art. 242: 

a) po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu: 

„§ 3a. UŜyte w niniejszym kodeksie określenie „zakład karny” oznacza takŜe oddział zakładu 

karnego w areszcie śledczym, a „areszt śledczy” oznacza takŜe oddział aresztu śledczego w 
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zakładzie karnym.”, 

b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Określenie „sąd” bez bliŜszego sprecyzowania oznacza sąd powszechny lub wojskowy, 

który wydał wyrok w pierwszej instancji, z tym zastrzeŜeniem, Ŝe art. 6 § 1, art. 7, 8 § 2, art. 

10, 11 § 1, art. 13, 15, 18-24 oraz art. 79 – 79f stosuje się odpowiednio do sądu 

penitencjarnego lub innego sądu właściwego na podstawie niniejszego kodeksu, zaś art. 79 § 

3 takŜe do sądu drugiej instancji.”; 

 

22) uchyla się art. 248. 

           

 Art. 2 . W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz.553, z 

późn. zm.3)) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 242 uchyla się § 3. 

 

 Art. 3 . W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 

Nr 89, poz. 555, z późn. zm.4 ) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 568 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 568. Uznając, Ŝe szczególnie waŜne powody przemawiają za ułaskawieniem, zwłaszcza 

gdy uzasadnia to krótki okres pozostałej do odbycia kary, sąd wydający opinię oraz 

Prokurator Generalny mogą wstrzymać wykonanie kary do czasu zakończenia postępowania 

o ułaskawienie oraz zarządzić zwolnienie skazanego, jeŜeli jest on pozbawiony wolności.”; 

 

 Art. 4 . W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. 

                                                 
3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 

83, poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, z 2003 r. 
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1935 i Nr 228, poz. 2255,  
z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 69, poz. 626, Nr 93, poz. 889 i Nr 243, poz. 2426, z 2005 r. Nr 86, poz. 732, Nr 90, 
poz. 757, Nr 132, poz. 1109,Nr163,poz.1363,Nr 178,poz.1479 i Nr 180,poz.1493, z 2006 r. Nr 190, poz. 1409, Nr 
218, poz. 1592, Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 89, poz. 589, Nr 123, poz. 850, Nr 124, poz. 859, nr 192, poz. 1378 
oraz z 2008 r. Nr 90, poz. 560, Nr 122, poz. 782, Nr 171, poz. 1056, Nr 173, poz. 1080.  

 
4) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62, 

poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 
676, z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 
93, poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641, z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 
96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163,poz.1363, Nr 169, poz. 1416, Nr 178, poz. 1479 i Nr 
180, poz. 1493 oraz z 2006 r. Nr 15, poz. 118, Nr 66 poz. 467, Nr 95, poz. 659 i Nr 104, poz. 708, Nr 104, poz. 711, 
Nr 141, poz. 1009, Nr 226, poz. 1647, z 2007 r. Nr 20, poz. 116, Nr 64, poz. 432, Nr 80, poz. 539, Nr 89, poz. 589, 
Nr 99, poz. 664, Nr 112, poz. 766, Nr 123, poz. 849, Nr 128, poz. 903 oraz z 2008 r. Nr 100, poz. 648, Nr 107, poz. 
686, Nr 182, poz. 1133.  
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Nr 43, poz. 277 z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:  

w art. 14 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„ 2. Policja wykonuje równieŜ czynności na polecenie sądu, prokuratora, uprawnionych 

organów postępowania wykonawczego, organów administracji państwowej i samorządu 

terytorialnego w zakresie, w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach”. 

  

Art. 5. W ustawie z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzu sądowym (Dz. U. Nr 123, poz. 849, 

z późn. zm.6)) wprowadza się następujące zmiany: 

 

1) w art. 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Przepisy ustawy stosuje się w przypadkach dotyczących usprawiedliwiania 

niestawiennictwa z powodu choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu, organu 

prowadzącego postępowanie karne lub organu postępowania wykonawczego, zwanych dalej 

"organami uprawnionymi", w postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 

listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) 

oraz ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 

555, z późn. zm.) i ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 

90, poz. 557 z późn. zm.), stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników, świadków, 

oskarŜonych, skazanych, obrońców i innych uczestników postępowania, zwanych dalej 

"uczestnikami postępowania.”; 

 

2) w art. 5 ust. 1 uchyla się pkt 5 i 6; 

 

3) w art. 6: 

a)ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie: 

„1. Prezes sądu okręgowego zwraca się z pisemnym wnioskiem do właściwej okręgowej rady 

lekarskiej oraz Dyrektora Okręgowego SłuŜby Więziennej o przekazanie listy kandydatów na 

lekarzy sądowych, określając liczbę lekarzy w danych specjalnościach. 

2. Okręgowa rada lekarska oraz Dyrektor Okręgowy SłuŜby Więziennej, w terminie 90 dni od 

dnia otrzymania wniosku, przekazują prezesowi sądu okręgowego listę lekarzy, którzy 

                                                 
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120, poz. 818, Nr 140, poz. 
981, Nr 165, poz. 1170. 
 
6) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2008 r. Nr 51, poz. 293. 
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wyrazili zainteresowanie pełnieniem funkcji lekarza sądowego, z uwzględnieniem 

ewentualnie posiadanej specjalizacji lub tytułu specjalisty.”, 

b)ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.  Przed zawarciem umowy o wykonywanie czynności lekarza sądowego prezes sądu 

okręgowego jest obowiązany poinformować kandydata na lekarza sądowego o przepisach w 

zakresie usprawiedliwiania niestawiennictwa uczestników postępowań w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania 

cywilnego albo ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego oraz ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. Lekarz składa pisemne oświadczenie 

o znajomości tych przepisów.”; 

 

4) w art. 7 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: 

„ust. 3. Prezes sądu okręgowego przekazuje wykaz lekarzy sądowych prezesom sądów 

rejonowych, prezesom sądów apelacyjnych oraz Pierwszemu Prezesowi Sądu NajwyŜszego, 

prokuraturze, komendom i komisariatom policji, innym organom uprawnionym do 

prowadzenia dochodzeń oraz dyrektorom aresztów śledczych, okręgowej radzie adwokackiej 

i radzie okręgowej izby radców prawnych, właściwym dla obszaru właściwości danego sądu 

okręgowego.”; 

 

 Art. 6 . W ustawie z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych (tekst 

jednolity: Dz.U. z 1983 r. Nr 49, poz.  223, z późn. zm.7)) wprowadza się następujące zmiany: 

 

 1) w art. 15 ust. 1: 

 a) pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) od wniosku o odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności – 80 zł,”, 

b) uchyla się pkt 2; 

 

 Art. 7. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z 

późn. zm.8)) wprowadza się następujące zmiany: 

 

                                                 
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1989 r. Nr 61, poz. 363, z 1991 r. nr 62, poz. 
261, z 1993 r. Nr 59, poz. 270, z 1995 r. Nr 89, poz. 443, z 1996 r. Nr 156, poz. 779 i z 2003 r. Nr 229, poz. 2272. 
8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  z 2008 r. Nr  141, poz. 888. 
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1) art. 12a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12a. 1. Przepisów ustawy, z wyłączeniem przepisów określających zasady i tryb 

finansowania z budŜetu państwa świadczeń opieki zdrowotnej oraz przepisów określających 

prawo do świadczeń opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o koordynacji, nie stosuje się 

wobec osób, którym świadczenia zdrowotne są udzielane bezpłatnie, bez względu na 

uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego, na podstawie art. 102 pkt 1 i art. 115 § 1 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z 

późn. zm.). 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się wobec ubezpieczonych, którym świadczenia zdrowotne 

udzielana są przez pozawięzienne zakłady opieki zdrowotnej.”; 

 
 

 

 Art. 8  § 1. Przepisy niniejszej ustawy stosuje się równieŜ przy wykonywaniu 

orzeczeń, które stały się wykonalne przed dniem jej wejścia w Ŝycie, chyba Ŝe przepisy 

poniŜsze stanowią inaczej. 

§ 2. Czynności procesowe w zakresie postępowania wykonawczego oraz inne czynności 

wykonawcze dokonane przed wejściem w Ŝycie niniejszej ustawy z zachowaniem przepisów 

dotychczasowych są skuteczne, chyba Ŝe przepisy poniŜsze stanowią inaczej.  

 

 Art. 9 § 1. Wykonanie orzeczeń w stosunku do skazanych, którzy zostali wezwani 

przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności przed wejściem w Ŝycie ustawy i nie stawili 

się w wyznaczonym terminie, następuje według przepisów dotychczasowych, do chwili ich 

osadzenia.  

§ 2. JeŜeli skazany, o którym mowa w § 1, dobrowolnie stawił się do odbycia kary 

pozbawienia wolności, dyrektor zakładu karnego odmawia jego przyjęcia i wyznacza 

skazanemu inny termin stawiennictwa do odbycia kary wówczas, gdy nie moŜna umieścić go 

w Ŝadnym zakładzie karnym właściwego rodzaju i typu w warunkach, w których 

powierzchnia w celi mieszkalnej na jedną osobę wynosi co najmniej 3 m2. O wydanej decyzji 

dyrektor zakładu karnego bezzwłocznie powiadamia sąd. 

§ 3. Przepisu § 2 nie stosuje się do: 

1)skazanych na karę przekraczająca 2 lata pozbawienia wolności, 

2)skazanych określonych w art. 64 § 1 lub 2 oraz w art. 65 Kodeksu karnego, 

3)skazanych za przestępstwa określone w art. 197-203 Kodeksu karnego, 
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4)osób ukaranych karą porządkową oraz, co do których zastosowano środki przymusu 

skutkujące pozbawienie wolności.  

§ 4. Wykonanie orzeczeń w stosunku do skazanych, wobec których wydano decyzję 

określoną w § 2, w dalszym toku postępowania wykonawczego następuje według przepisów 

niniejszej ustawy.  

 

 Art. 10 § 1. Postępowania w przedmiocie odroczenia, przerwy lub zawieszenia 

postępowania wykonawczego, wszczęte i nie zakończone przed dniem wejścia w Ŝycie 

niniejszej ustawy, toczą się według przepisów dotychczasowych, do chwili wydania 

prawomocnego orzeczenia. 

§ 2. JeŜeli w wyniku postępowania, o którym mowa  w § 1 skazanemu odroczono wykonanie 

kary pozbawienia wolności lub udzielono przerwy w jej wykonaniu, przepisy dotychczasowe 

stosuje się do chwili jego osadzenia. 

§ 3. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio do spraw, w których prawomocnie orzeczono o 

odroczeniu wykonania kary pozbawienia wolności lub udzieleniu przerwy w jej wykonaniu 

przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy. 

 

 Art. 11. W sprawach, w których postępowanie wykonawcze zawieszono, przepisy 

dotychczasowe stosuje się do chwili wydania prawomocnego orzeczenia o jego podjęciu. 

 

 Art. 12. W razie wątpliwości, czy stosować prawo dotychczasowe, czy przepisy 

niniejszej ustawy, stosuje się tę ustawę.  

 

 Art. 13. Ustawa wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

UZASADNIENIE 

 

I. Uwagi ogólne. 

 Projektowane zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym wynikają z konieczności 

wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2008r., sygn. akt SK 25/07, 

stwierdzającego niezgodność art. 248 § 1 kkw z art. 40, art. 41 ust. 4 i art. 2 Konstytucji 

Rzeczypospolitej Polskiej.  
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Niezgodność art. 248 § 1 z art. 2 Konstytucji, jak wynika to z treści uzasadnienia 

wyroku polega na tym, iŜ  przepis ten narusza zasady przyzwoitej legislacji, albowiem jest on 

nieprecyzyjny oraz nie spełnia kryterium jasności i jednoznaczności, gdyŜ przez uŜycie 

zwrotów niedookreślonych umoŜliwia jego szeroką interpretację.  

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego przepis powinien być precyzyjny w takim 

stopniu, by gwarantował jednolitą wykładnię i stosowanie oraz wymaga takiego ujęcia, aby 

zakres jego zastosowania obejmował wyłącznie te sytuacje, w których działający racjonalnie 

ustawodawca rzeczywiście dopuszczał ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych 

wolności i praw. Warunek jasności przepisu, w ocenie Trybunału Konstytucyjnego, oznacza 

obowiązek tworzenia unormowań klarownych i zrozumiałych dla ich adresatów. 

Trybunał Konstytucyjny zakwestionował równieŜ umiejscowienie zaskarŜonego 

przepisu w Kodeksie karnym wykonawczym, w Rozdziale XXII „Przepisy przejściowe i 

końcowe” wskazując, iŜ jako przepis ustanawiający wyjątek od reguły przewidzianej w art. 

110 § 2 k.k.w., powinien zostać umieszczony bezpośrednio po przepisie ustanawiającym 

zasadę, czyli po art. 110 § 2 k.k.w.  

 Realizację wyroku Trybunału Konstytucyjnego w tej części, stanowi uchylenie art. 

248 kkw oraz precyzyjne, jasne i jednoznaczne określenie w projektowanym art. 110 § 2a - § 

2b przesłanek umieszczania skazanych w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną 

osobę wynosi poniŜej 3 m2, tak aby nie było wątpliwości, co do wyjątkowości sytuacji, w 

których moŜe to nastąpić. 

Zgodnie z treścią art. 110 § 2a  skazany moŜe być umieszczony na czas określony, nie 

dłuŜszy jednak niŜ 3 miesiące, w warunkach, w których powierzchnia w celi mieszkalnej 

przypadająca na skazanego wynosi mniej niŜ 3 m2 w razie:  

1) wprowadzenia stanu wyjątkowego i w czasie jego obowiązywania; 

2) bezpośredniego zagroŜenia: klęską Ŝywiołową, epidemiologicznego lub szerzenia się 

choroby zakaźnej oraz wystąpienia tych zdarzeń; 

3) wystąpienia innego zdarzenia, stanowiącego bezpośrednie zagroŜenie dla bezpieczeństwa 

skazanych albo bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego. 

 Natomiast w myśl art. 110 § 2b umieszczenie skazanego w warunkach, o których 

mowa wyŜej, moŜe nastąpić  na czas określony, nie dłuŜszy jednak niŜ miesiąc od dnia jego 

przyjęcia, jeŜeli został on:  
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1) przetransportowany na polecenie sądu lub organu dysponującego z innego zakładu karnego 

lub aresztu śledczego, w celu udziału w rozprawie lub innych czynnościach procesowych, 

2) przyjęty do aresztu śledczego, w sytuacji o której  mowa w art.79b § 1.  

  

 W świetle treści projektowanego art.110 § 2c - §2d nie budzi takŜe wątpliwości 

interpretacyjnych kwestia organu decydującego o umieszczeniu skazanego w warunkach, 

stanowiących odstępstwo od zasady wyraŜonej w art. 110 § 2 kkw, maksymalnego czasu 

trwania takiego stanu oraz trybu postępowania organów wykonawczych w tego rodzaju 

sytuacjach. 

 Decyzje wydawane przez dyrektora aresztu śledczego podlegają bieŜącemu nadzorowi 

penitencjarnemu sędziego penitencjarnego, a takŜe nadzorowi instancyjnemu sądu 

penitencjarnego, w następstwie rozpoznawania skarg składanych w trybie art. 7 kkw.  

Wykonanie wyroku Trybunału Konstytucyjnego w powyŜszej części sprowadza się 

więc do prostego zabiegu legislacyjnego, polegającego na sformułowaniu kwestionowanego  

przepisu prawnego w sposób zgodny z zasadą przyzwoitej legislacji. 

Projektowane przepisy art. 110 § 2a – 2d i§ 4 realizują takŜe, ale tylko w części, 

zawarte w uzasadnieniu wyroku zalecenia Trybunału Konstytucyjnego w zakresie usunięcia 

niezgodności art. 248 § 1 kkw z treścią  art. 40 i art. 41 ust. 4 Konstytucji RP. Nie zezwalają 

one bowiem na arbitralne (bez wystarczającego uzasadnienia) bezterminowe, w istocie, 

osadzenie w warunkach poniŜej ustawowego minimum 3m2 powierzchni celi na jednego 

osadzonego. Przewidują natomiast, w rzeczywiście nadzwyczajnych sytuacjach, moŜliwość 

czasowego osadzenia skazanych w celach o powierzchni na osobę mniejszej niŜ 3 m2. Zasady 

umieszczenia skazanego w takiej celi zostały wyraźnie określone, tak aby nie było 

wątpliwości, co do wyjątkowości sytuacji, w których moŜe to nastąpić, maksymalnego czasu 

umieszczenia skazanego w celi o powierzchni mniejszej niŜ określona w art. 110 § 2 k.k.w., 

dopuszczalności i ewentualnych zasad wielokrotnego umieszczania w takiej celi oraz trybu 

postępowania w tych sprawach.  

NaleŜy jednak podkreślić, iŜ stwierdzając niezgodność art. 248 § 1 kkw z treścią art. 

40 i art. 41 ust. 4 Konstytucji RP, Trybunał Konstytucyjny stwierdził w uzasadnieniu wyroku, 

iŜ przeludnienie  w zakładach karnych, na skutek stosowania zaskarŜonego przepisu kkw, 

moŜe powodować niehumanitarne traktowanie więźniów. Trudno bowiem wyobrazić 

sytuację, jak argumentuje Trybunał, w której w celi o powierzchni mniejszej niŜ 3 m2 (co i tak 

jest standardem jednym z najniŜszych w Europie) moŜna mówić o humanitarnym 
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traktowaniu.  

Trybunał powołał się przy tym, na: 

- szereg aktów prawnych w formie deklaracji, zaleceń i rekomendacji ( m.in. Powszechną 

Deklarację  Praw Człowieka uchwaloną przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w dniu 10 grudnia 

1948r. i inne);  

-  akty prawa międzynarodowego wiąŜące państwa strony (m.in. Międzynarodowy Pakt Praw 

Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966r., 

Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzoną w Rzymie 

dnia 4 listopada 1950r., Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego 

okrutnego, nieludzkiego lub poniŜającego traktowania albo karania, przyjętą przez 

Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 10 grudnia 1984r. oraz Europejską konwencję o 

zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub poniŜającemu traktowaniu albo karaniu, 

sporządzoną w Strasburgu w dniu 26 listopada 1987r.); 

-   orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 

-   orzecznictwo Sądu NajwyŜszego . 

 Z treści uzasadnienia wyroku wynika zatem jednoznacznie, iŜ intencją Trybunału 

Konstytucyjnego nie było li tylko zalecenie skonstruowania przepisu określającego 

odstępstwo od zasady określonej w art. 110 § 2 kkw w sposób zgodny z zasadą przyzwoitej 

legislacji (art.2 Konstytucji), lecz takŜe zapewnienie respektowania art. 40 i 41 ust. 4 

Konstytucji, a więc wyraŜonych w nim zasad humanitarnego traktowania oraz zakazu 

nieludzkiego lub poniŜającego traktowania i karania skazanych. Dla realizacji tejŜe zasady 

konieczne jest zapewnienie kaŜdemu skazanemu w celi powierzchni nie mniejszej niŜ 3 m.2 

Natomiast odstępstwo od tej zasady moŜe nastąpić tylko w wyjątkowych przypadkach, 

mających charakter sytuacji nadzwyczajnych i tylko pod warunkami wcześniej opisanymi.  

 W istocie więc, dla pełnej realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego, konieczna 

jest trwała likwidacja tzw. przeludnienia jednostek penitencjarnych w terminie 18 miesięcy od 

dnia jego ogłoszenia, a więc do dnia 5 grudnia 2009 r. 

 Wykonanie powyŜszego zalecenia w wyznaczonym terminie, poprzez podjęcie działań 

natury organizacyjnej, czy teŜ zmianę polityki karnej w kierunku szerszego wykorzystania 

nieizolacyjnych środków karnych, na co wskazuje Trybunał w uzasadnieniu, jest niemoŜliwe 

z następujących względów. 
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Przede wszystkim zauwaŜyć naleŜy, iŜ przepełnienie jednostek penitencjarnych 

skutkujące umieszczaniem skazanych w warunkach nie zapewniających kaŜdemu z nich 

minimum 3 m2 powierzchni w celi, utrzymuje się od września 2000 r.  

W poszczególnych latach w okresie 2000 – 2007, wg stanu na dzień 31 grudnia, 

przedstawiało się ono następująco: 

 

 

 

Lata 

 

2000 

 

 

2001 

 

 

2002 

 

 

2003 

 

2004 

 

2005 

 

 

2006 

 

2007 

Zaludnienie 

Faktyczne 

% 

 

 

103,4 

 

115,0 

 

115,1 

 

112,9 

 

114,9 

 

117,6 

 

118,5 

 

110,9 

 

 

 

 Według stanu na dzień 31 października 2008 r., liczba osadzonych w zakładach 

karnych i aresztach śledczych (zaludnienie faktyczne) wynosiła 84.039, zaś liczba miejsc w 

tychŜe jednostkach penitencjarnych wynosiła 79.305. W jednostkach tych przebywało więc o 

4.734 osadzonych więcej, niŜ przewidywana liczba miejsc, czego skutkiem jest fakt, iŜ w 

istocie wobec zdecydowanej większości ogółu osadzonych norma  3 m2 nie została 

zachowana. 

Oprócz utrzymującego się od ośmiu lat zjawiska przepełnienia jednostek 

penitencjarnych stale rośnie liczba skazanych nieosadzonych w zakładach karnych, co 

obrazuje poniŜsza tabela przedstawiająca liczbę osób prawomocnie skazanych na 

bezwzględną karę pozbawienia wolności i nieosadzonych w zakładzie karnym, mimo upływu 

14 dni od uprawomocnienia się wyroku (z wyłączeniem kar zastępczych), według stanu na 

dzień 31 grudnia kaŜdego roku: 
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Rok Liczba skazanych nieosadzonych 

w zakładzie karnym 

2000 22.676 

2001 27.489 

2002 31.040 

2003 37.512 

2004 46.620 

2005 54.313 

2006 58.031 

2007 69.714 

  

 

          Podkreślić przy tym naleŜy, iŜ wyszczególnione w tabeli liczby nie obejmują 

nieosadzonych skazanych, wobec których zarządzono wykonanie kary warunkowo 

zawieszonej oraz kar zastępczych, orzeczonych w zamian za nieuiszczoną grzywnę lub w 

związku z uchylaniem się od wykonania kary ograniczenia wolności lub pracy społecznie 

uŜytecznej, wobec braku danych statystycznych w tym zakresie. 

 JednakŜe łączna liczba wydanych w 2007r. przez sądy rejonowe prawomocnych 

orzeczeń tego rodzaju wynosiła 121.800. 

 W świetle powołanych danych statystycznych nie budzi wątpliwości fakt, iŜ 

przeludnienie jednostek penitencjarnych ma charakter systemowy, albowiem jest przede 

wszystkim następstwem stosowania niewłaściwej polityki karnej i wadliwie funkcjonującego 

systemu prawa karnego. JednakŜe zmiana polityki karnej w kierunku szerszego 

wykorzystania nieizolacyjnych środków karnych nie jest moŜliwa bez dokonania głębokich 

zmian legislacyjnych w aktualnie obowiązującym systemie prawa karnego. Ze względów 

oczywistych, brak jest bowiem podstaw do wydania polecenia sądom skazywania sprawców 

na kary i środki karne o charakterze nieizolacyjnym, bądź  ograniczenia wyroków 

skazujących na bezwzględne kary pozbawienia wolności. 

 Nadto naleŜy zauwaŜyć, iŜ w świetle danych statystycznych za 2007r.,  wydane przez 

sądy rejonowe wyroki skazujące na bezwzględną karę pozbawienia wolności stanowiły 

zaledwie 9% ogółu wydanych przez te sądy w powyŜszym okresie wyroków skazujących. 

Natomiast przedmiotem aŜ 91% wyroków skazujących wydanych przez te sądy były kary o 

charakterze nieizolacyjnym (kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 
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wykonania – 61%, kara grzywny – 19%, kara ograniczenia wolności – 11%  ).  

 Podkreślenia takŜe wymaga fakt, iŜ liczba wydanych w 2007 r. przez sądy 

powszechne wyroków skazujących na bezwzględną karę pozbawienia wolności wynosiła 

45.621, zaś liczba wydanych w tym okresie prawomocnych orzeczeń o zarządzeniu 

wykonania kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej – 47.724, prawomocnych 

orzeczeń o zarządzeniu wykonania zastępczej  kary pozbawienia wolności  w zamian za 

nieuiszczoną grzywnę – 54.502, zaś w związku z uchylaniem się od odbywania kary 

ograniczenia wolności – 19.574. 

 Powołane dane uprawniają do stwierdzenia, iŜ kary i środki karne o charakterze 

nieizolacyjnym są stosowane bardzo szeroko w polskim systemie prawnym, a mimo tego nie 

doprowadziło to do likwidacji, bądź chociaŜby do ograniczenia przepełnienia jednostek 

penitencjarnych. Brak jest zatem podstaw do przyjęcia, cel ten zostanie osiągnięty poprzez 

jeszcze szersze niŜ dotychczas stosowanie tego rodzaju kar i środków. 

 Natomiast liczba orzeczonych kar zastępczych oraz zarządzonych kar warunkowo 

zawieszonych wskazuje na nieskuteczność polskiego systemu probacji, a w konsekwencji na 

potrzebę zmian systemowych przede wszystkim w tym zakresie. 

 Nie negując zatem konieczności dokonania zmian w polityce karnej naleŜy stwierdzić, 

iŜ mogą one nastąpić jedynie w następstwie szerokich i istotnych zmian w dotychczasowym 

systemie prawa karnego, a w szczególności w zakresie probacji, co moŜe nastąpić w 

perspektywie kilku lat. W Ŝadnym razie niemoŜliwe jest ich dokonanie w terminie 

wyznaczonym w wyroku Trybunału Konstytucyjnego, albowiem ich zakres musi być 

znacznie szerszy i bardziej skomplikowany , niŜ wynika to z jego uzasadnienia. 

 Nie jest takŜe moŜliwe osiągnięcie skutku w postaci likwidacji przepełnienia w 

jednostkach penitencjarnych w terminie do 5 grudnia 2009 r., poprzez podjęcie działań natury 

organizacyjnej. Działania tego rodzaju są permanentnie podejmowanie przez SłuŜbę 

Więzienną od 2000r., a polegają one m.in. na zmianie przeznaczenia pomieszczeń 

wykorzystywanych dotychczas do innych celów na cele mieszkalne (np. świetlice itp.) oraz 

pozyskiwaniu nowych miejsc zakwaterowania dla osadzonych. Są one jednak środkiem 

niewystarczającym do całkowitej i trwałej likwidacji przepełnienia jednostek penitencjarnych, 

wobec opisanych wcześniej wadliwości systemu prawa karnego oraz polityki karnej.  

 Nie sposób takŜe pominąć faktu, Ŝe dla zapewnienia miejsc zakwaterowania dla 

skazanych nieosadzonych w jednostkach penitencjarnych (co najmniej 69.714 skazanych) 

oraz osadzonych w jednostkach penitencjarnych ponad ich pojemność (wg stanu w dniu 31 

października 2008r. – 4.734 osadzonych) naleŜałoby wybudować tyle samo zakładów 
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karnych i aresztów śledczych, ile funkcjonuje w chwili obecnej. W 2007r. bowiem 

funkcjonowało 70 aresztów śledczych, 85 zakładów karnych oraz 32 ich oddziały zewnętrzne, 

których łączna pojemność wg. stanu w dniu 31 października 2008 r. wynosiła 79.305 miejsc 

zakwaterowania. 

 Budowa takiej liczby jednostek penitencjarnych  w wyznaczonym w wyroku terminie 

nie jest moŜliwa nie tylko ze względu na czasochłonne procedury inwestycyjne oraz 

ograniczone moŜliwości finansowe Skarbu Państwa, lecz takŜe ze względów penitencjarnych 

i społecznych. Względy penitencjarne i społeczne sprzeciwiają się teŜ zastosowaniu wobec 

skazanych amnestii. 

 Oba wymienione wyŜej działania, aczkolwiek skuteczne w zakresie likwidacji 

przepełnienia jednostek penitencjarnych, nie zawierają mechanizmów  zapobiegających 

ponownemu wystąpieniu tego rodzaju zjawiska w przyszłości. 

 Reasumując, naleŜy stwierdzić, iŜ pełna realizacja wyroku Trybunału 

Konstytucyjnego w terminie do 5 grudnia 2009r. w zakresie likwidacji przepełnienia 

jednostek penitencjarnych, w kontekście przytoczonej powyŜej argumentacji, nie jest moŜliwa 

jedynie poprzez podjęcie wspomnianych w jego uzasadnieniu działań natury organizacyjnej 

oraz zmianę polityki karnej w sugerowanym przez tenŜe organ kierunku. 

 Dla pełnego respektowania art. 40 i art. 41 ust. 4 Konstytucji nie jest wystarczające 

poprzestanie na opracowaniu projektowanego art. 110 § 2a – d kkw zgodnie z zasadą 

przyzwoitej legislacji, wyraŜoną w art. 2 Konstytucji, albowiem tego rodzaju zabieg 

legislacyjny nie spowoduje trwałej likwidacji przepełnienia jednostek penitencjarnych. 

Wprawdzie w art. 110 § 2 kkw wyraŜona jest zasada przestrzegania normy 3 m2 wobec 

kaŜdego osadzonego, zaś odstępstwo od tej zasady moŜe nastąpić tylko w wyjątkowych 

przypadkach, określonych w art. 110 § 2a – b. JednakŜe zachowanie dotychczasowego 

dualizmu w zakresie organów wykonujących karę pozbawienia wolności wykluczałby  

stosowanie powołanych przepisów w praktyce. 

 Przypomnieć naleŜy, iŜ w aktualnym stanie prawnym organami postępowania 

wykonawczego w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności są przede wszystkim sądy 

(sąd, który wydał orzeczenie w I instancji i sąd penitencjarny) oraz dyrektor zakładu karnego. 

 Wobec braku regulacji prawnych określających w odmienny sposób niŜ dotychczas, 

tryb i zasady postępowania powyŜszych organów w sytuacji występowania przepełnienia 

jednostek penitencjarnych, dyrektor zakładu karnego byłby zobowiązany do przyjęcia 

skazanego wezwanego przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności, pomimo 

obowiązywania przepisów art.110 § 2 oraz § 2a – d kkw. W konsekwencji dochodziłoby do 
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permanentnego naruszania przez tenŜe organ wymienionych wyŜej przepisów, a więc byłyby 

one przepisami martwymi. Oczywistym jest równieŜ stwierdzenie, iŜ dokonanie zmian 

legislacyjnych tylko w powyŜszym zakresie nie doprowadziłoby do likwidacji przepełnienia 

jednostek penitencjarnych. 

 Dla zapewnienia stosowania w praktyce projektowanych przepisów art. 110 § 2a – d 

kkw oraz dotychczas obowiązującego art. 110 § 2 kkw konieczna jest zatem całkowita zmiana 

dotychczasowych zasad wykonania kary pozbawienia wolności. 

 Zgodnie z projektowanymi przepisami polega ona na tym, iŜ kompetencje sądu w 

zakresie wykonania kary pozbawienia wolności, po przesłaniu orzeczenia dyrektorowi aresztu 

śledczego do wykonania, ograniczone zostały w zasadzie tylko do tych czynności, które 

stanowią wymiar sprawiedliwości, w rozumieniu art. 175 Konstytucji. 

 Sąd I instancji lub sąd penitencjarny jest nadal uprawniony do wydawania orzeczeń w 

przedmiocie: 

-  umorzenia postępowania wykonawczego (art. 15 § 1 kkw), 

-  warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności, fakultatywnego (art. 79g 

§ 1 kkw) lub obligatoryjnego (art. 79g § 2 kkw), zmiany warunków warunkowego 

zawieszenia (art. 74 kk) oraz zarządzenia jej wykonania (art. 75 kk), 

-  warunkowego przedterminowego zwolnienia (art.161 kkw, art. 163a kkw), zmiany 

warunków warunkowego zwolnienia (art. 163 kkw) oraz odwołania warunkowego 

zwolnienia (art.160 kw).  

 W kompetencji sądu pozostawiono takŜe orzekanie w przedmiocie wszczęcia 

poszukiwania skazanego listem gończym w sytuacji określonej w art. 79e § 2 kkw oraz w 

przedmiocie zatrzymania i osadzenia skazanego bez wezwania, w razie zaistnienia przesłanek 

określonych w art. 79 § 3 kkw. 

 W następstwie projektowanych zmian nastąpi w istocie zmiana roli sądu z organu 

wykonującego orzeczenie o karze pozbawienia wolności, na organ nadzorujący wykonanie tej 

kary.  

 Natomiast wszystkie inne czynności z zakresu wykonania kary pozbawienia wolności, 

nie będące sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, przekazane zostały dyrektorowi aresztu 

śledczego oraz dyrektorowi zakładowi karnego, a w szczególności w postaci: 

− wzywania skazanych do odbycia kary (projektowany art. 79 § 2),  

− polecenia doprowadzenia skazanych, którzy bez usprawiedliwienia nie stawili się do 

odbycia kary (art. 79e § 1),  
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− polecenia doprowadzenia skazanych w trybie art. 79d § 1, 

− występowania do sądu z wnioskiem o wszczęcie poszukiwań listem gończym (art. 79e 

§ 2), 

− wyznaczenia skazanemu innego terminu do stawienia się do odbycia kary niŜ 

wskazany w art. 79 § 2 z przyczyn zdrowotnych (art. 79c § 3) lub z uwagi 

na „przeludnienie w zakładach karnych” (art. 79f § 1),  

− występowania do sądu z wnioskiem o warunkowe zawieszenie wykonania kary 

pozbawienia wolności (art. 79g § 2 i 3). 

           Wobec likwidacji instytucji odroczenia wykonania kary oraz przerwy w jej wykonaniu, 

dyrektora aresztu śledczego oraz dyrektora zakładu karnego wyposaŜono w uprawnienia 

określone odpowiednio w art. 79c i art. 79f § 1, a takŜe w  art. 118 § 1, art. 141a i art. 165 § 2 

kkw. 

 Przekazanie dyrektorowi aresztu śledczego lub dyrektorowi zakładu karnego 

większości czynności z zakresu wykonania kary pozbawienia wolności nie stanowi 

naruszenia Ŝadnego z wzorców konstytucyjnych, albowiem są to czynności o charakterze 

czysto technicznym, organizacyjnym, administracyjnym lub egzekucyjnym.  

 Ponadto wszelkie decyzje wydawane przez wymienione organy postępowania 

wykonawczego podlegają zaskarŜeniu w trybie określonym w art. 7 kkw, a więc podlegają 

kontroli sądowej. 

 Projektowane zmiany w zakresie zasad wykonania kary pozbawienia wolności 

stanowią uzupełnienie i dopełnienie planowanych zmian systemowych w zakresie wykonania 

kary grzywny oraz kary ograniczenia wolności, zawartych w opracowanych wcześniej i 

znajdujących się na zaawansowanym etapie prac legislacyjnych, projektach ustaw o zmianie 

ustawy Kodeks karny wykonawczy - Kodeks karny oraz innych ustaw. 

 W powołanych projektach przewiduje się bowiem przekazanie wszelkich czynności 

nie będących sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości w zakresie wykonania kary grzywny – 

urzędom skarbowym, zaś w zakresie wykonania kary ograniczenia wolności i pracy 

społecznie uŜytecznej - sądowym kuratorom zawodowym. 

 Przekazanie większości czynności z zakresu wykonania kary pozbawienia wolności 

dyrektorowi aresztu śledczego oraz dyrektorowi zakładu karnego jest jednakŜe niezbędne 

przede wszystkim z tego powodu, iŜ tylko wówczas moŜliwa będzie pełna realizacja  
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wyraŜonej w projektowanym art. 79f zasady „zamknięcia drzwi wejściowych i otwarcia drzwi 

wyjściowych”, będącej jedynym, w ocenie projektodawcy, skutecznym środkiem 

zapewniającym likwidację przepełnienia jednostek penitencjarnych w sposób trwały. 

 Zasada powyŜsza polega w istocie na przesunięciu terminu rozpoczęcia odbywania 

kary przez skazanych na karę pozbawienia wolności nie przekraczającą dwóch lat, a więc 

sprawców przestępstw o mniejszym cięŜarze gatunkowym, do czasu uzyskania odpowiedniej 

liczby miejsc zakwaterowania w następstwie zwolnienia ich przez osadzonych na skutek 

warunkowego zwolnienia, zakończenia wykonywania kary lub uchylenia tymczasowego. 

Natomiast obowiązek przyjęcia do aresztu śledczego dotyczyłby jedynie osób określonych w 

art. 79f § 2. 

 Prawidłowe funkcjonowanie projektowanych rozwiązań moŜliwe jest jedynie 

wówczas, gdy wszelkie czynności o charakterze technicznym, organizacyjnym, 

administracyjny lub egzekucyjnym związane z wykonaniem kary pozbawienia wolności będą 

skoncentrowane w jednym organie wykonawczym, a mianowicie pozostawać w kompetencji 

dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego.  

 Jedynie wówczas organ ten, będzie mógł w pełni koordynować i kontrolować ruch 

osadzonych przyjmowanych i zwalnianych z jednostek penitencjarnych, a w konsekwencji 

zapewnić przestrzeganie art. 110 § 2 i § 2a – d.  

 Nie jest to moŜliwe w sytuacji, w której większość czynności związanych z 

wykonaniem kary pozbawienia wolności wykonuje sąd, którego orzeczeniami organ ten jest 

związany. W szczególności wykluczona jest realizacja wymienionych wyŜej przepisów przez 

dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego w sytuacji, kiedy właściwy sąd podejmuje 

wiąŜące go decyzje w zakresie rozpoczęcia odbycia kary przez skazanego oraz o jej przebiegu 

(wzywanie skazanych, odroczenie wykonania kary, przerwa w jej odbywaniu, zezwolenie na 

czasowe opuszczenie zakładu karnego przez skazanego). 

Z tych teŜ względów, konieczna jest rezygnacja z instytucji odroczenia wykonania 

kary oraz przerwy w jej wykonaniu oraz przekazanie pozostałych kompetencji sądu, nie 

będących sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości, dyrektorowi aresztu śledczego lub 

zakładu karnego. Organ ten, w myśl art. 79 § 1, wzywa skazanego do odbycia kary w 

określonym terminie, jeŜeli jest w stanie zapewnić mu miejsce zgodnie z normą określoną w 

art. 110 § 2 kkw.  

Surogatem odroczenia wykonania kary jest instytucja przewidziana w art. 79c § 3 oraz 
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art. 79f § 1, zaś w następstwie likwidacji przerwy w karze organ ten wyposaŜono w 

uprawnienia określone w art. 118 §1, art. 141a oraz art. 165 § 2. 

Podkreślenia na marginesie wymaga fakt, iŜ zgodnie z  przepisami zawartymi w 

odrębnym projekcie, o którym była mowa wcześniej, do uiszczenia kary grzywny wzywać 

będzie skazanego urząd skarbowy, a nie sąd. Projekt ten zakłada takŜe likwidację instytucji 

odroczenia wykonania kary grzywny oraz przerwy w jej wykonaniu. 

Instytucji tego rodzaju nie przewiduje teŜ Rekomendacja Rec (2006)2 Komitetu 

Ministrów do Państw Członkowskich w sprawie Europejskich Reguł Więziennych, przyjęta 

przez Komitet Ministrów 11 stycznia 2006r, na 952 posiedzeniu Zastępców Ministrów. 

 Za przekazaniem całości kompetencji związanych z wykonaniem kary pozbawienia 

wolności dyrektorowi aresztu śledczego lub zakładu karnego przemawia takŜe fakt, iŜ jedynie 

SłuŜba Więzienna za pośrednictwem systemu informatycznego NOE ma dostęp do bieŜących 

informacji dotyczących liczby osadzonych oraz liczby wolnych miejsc zakwaterowania, a 

takŜe normy powierzchni przypadającej na jednego osadzonego. Dane powyŜsze są niezbędne 

dla prawidłowego rozmieszczenia osadzonych, z zachowaniem zasad określonych w art. 110 

§ 2 i § 2 a – b. 

 Wprawdzie wdroŜenie zasady „zamknięcia drzwi wejściowych i otwarcia drzwi 

wyjściowych” moŜe doprowadzić do zwiększenia liczby skazanych nieosadzonych w 

jednostkach penitencjarnych. JednakŜe tendencja ta winna mieć przejściowy charakter, do 

czasu wejścia w Ŝycie ustawy z dnia 7 września 2007r.o wykonywaniu kary pozbawienia 

wolności w systemie dozoru elektronicznego oraz wspomnianego wcześniej odrębnego 

projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny – Kodeks karny wykonawczy oraz innych 

ustaw, przewidującego nowelizację takŜe art. 77 kk i art.78 kk, polegającą na istotnym 

złagodzeniu przesłanek warunkowego przedterminowego zwolnienia.  

W dłuŜszej perspektywie ograniczeniem liczby skazanych nieosadzonych w 

jednostkach penitencjarnych skutkować będzie dalsza realizacja przez SłuŜbę Więzienną 

rządowego Programu pozyskania 17.000 miejsc zakwaterowania w latach 2006 – 2009 oraz 

zmiana polityki karnej w następstwie zmian w systemie prawa karnego. 
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II. Uwagi szczegółowe. 

 

W art. 1 projektu zawarto zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym wprowadzane w 

związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2008r. – SK 

25/07. 

1. Projekt rozszerza katalog uprawnień i obowiązków SłuŜby Więziennej w zakresie 

dotyczącym wykonania kary pozbawienia wolności. De lege lata SłuŜba Więzienna realizuje, 

na zasadach określonych w Kodeksie karnym wykonawczym, zadania w zakresie wykonania 

kar pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania (art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 26 

kwietnia 1996r. o SłuŜbie Więziennej - tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 207, poz. 1761 z 

późn. zm.). Określone natomiast w Kodeksie karnym wykonawczym zadania SłuŜby 

Więziennej w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności ograniczone są wyłącznie do 

wykonywania tej kary w zakładzie karnym (art. 78 § 1 kkw).  

Wynikająca z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja 2008r. wydanego w 

sprawie – sygn. Sk 25/07 konieczność likwidacji strukturalnego przeludnienia jednostek 

penitencjarnych, skutkuje koniecznością rozszerzenia zarówno uprawnień, jak i obowiązków 

SłuŜby Więziennej w zakresie dotyczącym wykonania kary pozbawienia wolności.  

Z tego względu projektowany przepis art. 78 § 1a rozszerza kompetencje SłuŜby 

Więziennej, przewidując podejmowanie przez jej funkcjonariuszy i pracowników, w 

wypadkach wskazanych w ustawie, czynności związanych z wykonaniem kary pozbawienia 

wolności wobec skazanego nieosadzonego w zakładzie karnym.  

Konsekwencją powyŜszego rozszerzenia kompetencji jest nałoŜenie na SłuŜbę 

Więzienną (dyrektorów aresztów śledczych) nowych obowiązków oraz nadanie im nowych 

uprawnień, w postaci: 

− wzywania skazanych do odbycia kary (projektowany art. 79 § 2),  

− polecenia doprowadzenia skazanych, którzy bez usprawiedliwienia nie stawili się do 

odbycia kary (art. 79e § 1),  

− polecenia doprowadzenia skazanych w trybie art. 79d § 1, 

− występowania do sądu z wnioskiem o wszczęcie poszukiwań listem gończym (art. 79e 

§ 2), 

− wyznaczenia skazanemu innego terminu do stawienia się do odbycia kary niŜ 
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wskazany w art. 79 § 2 z przyczyn zdrowotnych (art. 79c § 3) lub z uwagi 

na „przeludnienie w zakładach karnych” (art. 79f § 1), 

− występowania do sądu z wnioskiem o warunkowe zawieszenie wykonania kary 

pozbawienia wolności (art. 79g § 2 i 3). 

 

Rozszerzenie zakresu uprawnień i obowiązków SłuŜby Więziennej na etap przed 

osadzeniem skazanego, uzasadnione jest tym, iŜ jedynie SłuŜba Więzienna posiada 

informacje o aktualnym stanie zaludnienia kaŜdej jednostki penitencjarnej w kraju oraz ilości 

i strukturze skazanych zarówno osadzonych, jak i nieosadzonych w zakładach karnych. Zatem 

wyłącznie SłuŜba Więzienna posiada dane niezbędne do stwierdzenia, czy skazanemu, który 

nie został jeszcze osadzony, moŜna będzie zapewnić ustawowe minimum powierzchni celi 

mieszkalnej, jak równieŜ dane niezbędne do tworzenia i bieŜącego aktualizowania listy 

skazanych – oczekujących na odbycie orzeczonej kary w związku z niemoŜnością 

zapewnienia ustawowego minimum powierzchni celi mieszkalnej. 

Jednocześnie art. 78 §1a stanowi, iŜ w stosunku do nieosadzonych pracownicy SłuŜby 

Więziennej podejmują czynności związane z wykonaniem kary pozbawienia wolności jedynie 

w wypadkach wskazanych w ustawie.  

 

2. Projektowany przepis art. 79 § 1wskazuje organ właściwy do wykonania orzeczenia 

o karze pozbawienia wolności tj. dyrektora aresztu śledczego połoŜonego najbliŜej miejsca 

stałego pobytu skazanego.  

Po skazaniu wyrokiem prawomocnym sąd kierując karę do wykonania, nie posiada 

wiedzy, jaka będzie decyzja klasyfikacyjna Komisji Penitencjarnej i w jakiego rodzaju i typu 

zakładu karnego skazany będzie odbywał karę. Kierowanie skazanego do stawienia się do 

odbycia kary w najbliŜszym dla jego miejsca zamieszkania zakładzie karnym 

doprowadzałoby do sytuacji, Ŝe np. recydywiści zgłaszaliby się do zakładów dla 

młodocianych itp., konieczne się więc stało wskazanie, iŜ miejscem stawiennictwa skazanego 

winien być areszt śledczy połoŜony najbliŜej jego miejsca stałego pobytu. Do rzadkości 

natomiast naleŜą przypadki, Ŝe sąd w wyroku określa rodzaj i typ zakładu karnego, w którym 

skazany ma odbywać karę (art. 62 k.k.) - a tylko w takim przypadku sąd mógłby wskazać 

dyrektora odpowiedniego zakładu karnego, jako organ właściwy do wykonania orzeczonej 

kary pozbawienia wolności.  
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Ponadto naleŜy zauwaŜyć, Ŝe zgłoszenie się do aresztu śledczego najczęściej stanowi 

ułatwienie dla skazanego - mniejsze koszty stawienia się do odbycia kary. 

Z treści omawianego przepisu wynika równieŜ, Ŝe właściwość dyrektora aresztu 

śledczego do podjęcia określonych w ustawie czynności zmierzających do wykonania 

orzeczonej kary pozbawienia wolności konkretyzuje się dopiero z chwilą przesłania mu przez 

sąd odpisu orzeczenia lub wyciągu z wyroku wraz z dokumentacją, o której mowa w art. 11 § 

1 i 2 kkw.  

W myśl projektowanego przepisu art. 79 § 1 i 2, na dyrektorze aresztu śledczego 

spoczywał będzie obowiązek wyznaczenia skazanemu terminu stawiennictwa do odbycia kary 

pozbawienia wolności oraz wezwania skazanego do odbycia tej kary.  

W omawianym przepisie przewidziano dla dyrektora aresztu śledczego 14 – dniowy 

termin, liczony od doręczenia orzeczenia, do wyznaczenia skazanemu terminu stawiennictwa 

do odbycia kary i wezwania go do aresztu śledczego. Termin ten ma wyłącznie charakter 

instrukcyjny i nie rodzi Ŝadnych skutków procesowych. Wskazany termin powinien być 

wykorzystany przez dyrektorów aresztów śledczych na przeprowadzenie analizy moŜliwości 

zapewnienia skazanym, w zakładzie karnym właściwego rodzaju i typu warunków, w których 

powierzchnia w celi na jedną osobę wynosić będzie co najmniej 3 m2. Analiza taka powinna 

być dokonana w oparciu posiadane przez dyrektorów aresztów śledczych dane dotyczące 

aktualnego zaludnienia jednostek penitencjarnych oraz przekazane przez sąd informacje 

dotyczące osoby skazanego.  

Jako zasadę, w art. 79 § 2 wprowadzono 60 – dniowy termin (liczony od dnia 

wystawienia wezwania) do stawiennictwa skazanego do odbycia orzeczonej kary pozbawienia 

wolności. W odniesieniu do skazanych określonych w art. 79f § 2 zasada ta mieć będzie 

charakter bezwzględnie obowiązujący, a w odniesieniu do pozostałych skazanych, będzie 

mogła ulegać modyfikacjom na mocy decyzji dyrektora aresztu śledczego, w razie zaistnienia 

określonych w art. 79f § 1 przesłanek.  

Termin 60 – dniowy, o którym mowa w art. 79 § 2 określony został „w sposób 

maksymalny”, tzn. pomiędzy dniem wystawienia wezwania, terminem stawiennictwa 

skazanego do odbycia kary, nie powinno upłynąć więcej niŜ 60 dni. Dopuszczalne jest 

natomiast „skrócenie” tego terminu. Termin ten ma równieŜ wyłącznie instrukcyjny charakter 

i jego przekroczenie nie rodzi Ŝadnych skutków procesowych.  

Szczegółowe czynności o charakterze administracyjnym podejmowane przez 
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dyrektora aresztu śledczego zmierzające do osadzenia skazanych, a w szczególności kryteria 

określające kolejność ich wzywania, zostaną określone w rozporządzeniu Ministra 

Sprawiedliwości w sprawie czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem 

tymczasowego aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie 

wolności oraz dokumentowania tych czynności.  

Projektowane przepisy art. 79 § 1 i 2 stanowią odstępstwo od wyraŜonej w art. 3 § 1 

k.k.w. reguły, iŜ właściwym do wykonania orzeczenia jest sąd, który je wydał w pierwszej 

instancji. Dopełnieniem powyŜszej reguły jest ciąŜący, de lege lata, na sądzie pierwszej 

instancji, obowiązek wezwania skazanego do odbycia kary pozbawienia wolności w 

wyznaczonym terminie (art. 79 § 1 k.k.w.).  

Wskazane powyŜej, obowiązujące rozwiązania prawne, a takŜe ciąŜąca na sądzie 

powinność bezzwłocznego wykonania wyroku (art. 9 § 1 k.k.w.), w powiązaniu z 

niemoŜnością odmowy przyjmowania przez dyrektorów zakładów karnych skazanych, 

kierowanych przez sąd do odbycia kary pozbawienia wolności, prowadzą do sytuacji, w 

której liczba skazanych kierowanych do odbycia kary  przez sądy, przekracza liczbę miejsc w 

jednostkach penitencjarnych ustalanej wg. normy 3 m2 powierzchni celi na jednego 

osadzonego, a zatem są jedną z przyczyn utrzymującego się strukturalnego przeludnienia 

zakładów karnych.  

Ratio legis projektowanych rozwiązań polegających na przekazaniu SłuŜbie 

Więziennej (dyrektorom aresztów śledczych) kompetencji w zakresie podejmowania 

określonych czynności zmierzających do osadzania skazanych na karę pozbawienia wolności, 

jest stworzenie moŜliwości racjonalnego regulowania przez SłuŜbę Więzienną ruchu 

osadzonych w jednostkach penitencjarnych i doprowadzenie do sytuacji, w której liczba 

„przyjęć” skazanych do jednostek penitencjarnych nie będzie przekraczać liczby miejsc w 

tych jednostkach.  

Zaproponowana zmiana w treści art. 79 § 3 ma na celu pozostawienie do decyzji sądu 

polecenia zatrzymania i doprowadzenia skazanego do odbycia kary bez uprzedniego 

wezwania do aresztu śledczego. Wskazanie w przepisie dotychczasowym zapisu „w 

uzasadnionych wypadkach” rodzi dyskusje i polemikę, co do tego, co naleŜy uznać za taki 

wypadek. Wobec powyŜszego w omawianym przepisie określono przesłanki podjęcia przez 

sąd takiej decyzji (konieczność zapewnienia porządku publicznego, zapobieŜenia popełnieniu 

przez skazanego przestępstwa, ewentualnie zapewnienia ochrony pokrzywdzonego). 

Projektowany przepis równieŜ w sposób nie budzący wątpliwości stanowi, Ŝe doprowadzenie 
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skazanego do odbycia kary przez Policję połączone jest z jego uprzednim zatrzymaniem.  

Projektowany przepis art. 79 § 4 przyznaje legitymację procesową do wystąpienia do 

sądu z wnioskiem o zarządzenie zatrzymania i doprowadzenia skazanego do odbycia kary bez 

uprzedniego wzywania zarówno sądowemu kuratorowi zawodowemu, jak i dyrektorowi 

aresztu śledczego. Organy te z racji wykonywanych obowiązków mogą bowiem posiadać 

informacje o zasadności podjęcia takiej decyzji.   

 

3. Projektowany przepis art. 79c § 1 nakłada na skazanego obowiązek 

usprawiedliwienia niemoŜności stawienia się w wyznaczonym terminie do odbycia kary 

pozbawienia wolności. NałoŜenie na skazanego powyŜszego obowiązku podyktowane jest 

koniecznością zapewnienia sprawnego toku postępowania wykonawczego w zakresie 

dotyczącym wykonania kary pozbawienia wolności. Pamiętać teŜ naleŜy, iŜ SłuŜba 

Więzienna, będąca organem pozasądowym, nie ma moŜliwości czynienia, z urzędu, ustaleń 

odnośnie przyczyn niestawiennictwa skazanego do odbycia kary.  

Omawiany przepis jednocześnie ogranicza moŜliwość usprawiedliwienia 

niestawiennictwa do odbycia kary, wyłącznie do przyczyn zdrowotnych, potwierdzonych 

stosownym zaświadczeniem lekarskim, wystawionym przez lekarza sądowego (art. 79c § 2). 

Projektowane rozwiązania, z jednej strony zapewniają humanitarne traktowanie skazanych, 

którzy z uwagi na stan zdrowia nie mogą stawić się do odbycia kary, z  drugiej zaś 

ograniczają do minimum moŜliwość podejmowania przez skazanych niezgodnych z prawem 

działań zmierzających do przedłuŜenia terminu ich stawiennictwa do aresztu śledczego.  

Projektowany przepis art. 79c § 4 zawiera delegację ustawową do wydania przez 

Ministra Sprawiedliwości wspólnie z ministrem właściwym do spraw zdrowia rozporządzenia 

określającego tryb wystawiania zaświadczeń potwierdzających niezdolność stawiennictwa 

skazanego do odbycia kary pozbawienia wolności w przypadku choroby.  

Konsekwencją usprawiedliwienia przez skazanego niestawiennictwa do odbycia kary, 

jest wydanie przez dyrektora aresztu śledczego decyzji o wyznaczeniu skazanemu innego 

terminu stawiennictwa (art. 79c § 3). Podnieść naleŜy, iŜ w zasadzie sam fakt przedłoŜenia 

przez skazanego stosownego zaświadczenia lekarskiego skutkuje wydaniem przez dyrektora 

aresztu śledczego decyzji określonej treści, bez konieczności weryfikowania danych w 

zaświadczeniu zawartych.  
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4. Wyjątek od wskazanej powyŜej reguły wyznaczania skazanemu innego terminu 

stawiennictwa do odbycia kary pozbawienia wolności w razie przedłoŜenia stosownego 

zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego niemoŜność stawiennictwa w wyznaczonym 

uprzednio terminie, przewidziany został w art. 79d § 1.  Omawiany przepis pozwala bowiem 

dyrektorowi aresztu śledczego, na odstąpienie od obligatoryjnego wyznaczenia skazanemu 

nowego terminu stawienia się do odbycia kary, jeŜeli lekarz więzienny w wydanej opinii 

stwierdzi, Ŝe skazany moŜe odbywać karę. W takiej sytuacji, dyrektor aresztu śledczego moŜe 

polecić Policji (ewentualnie właściwym organom wojskowym) doprowadzenie skazanego.  

Projektowany przepis powinien znaleźć zastosowanie w szczególności w sytuacji, 

kiedy skazany w celu uniknięcia kary celowo wprowadza się w stan uniemoŜliwiający jego 

stawiennictwo do aresztu śledczego, a jednocześnie stan zdrowia skazanego pozwala na 

odbywanie orzeczonej kary. W celu realizacji przysługującego dyrektorowi aresztu śledczego 

uprawnienia określonego a art. 79d § 1 i umoŜliwienia lekarzowi więziennemu wydania 

opinii, co do istnienia lub braku medycznych przeciwwskazań do odbywania przez skazanego 

kary pozbawienia wolności, projektowany przepis art. 79d § 2 nakłada na pozawięzienne 

zakłady opieki zdrowotnej oraz Policję obowiązek współdziałania we wskazanym zakresie z 

więzienną słuŜbą zdrowia.  

W § 2 art. 79d nałoŜono obowiązek współpracy w zakresie doprowadzania skazanych 

do odbycia tej kary na pozawięzienne zakłady opieki zdrowotnej, Policję i zakłady opieki 

zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.  

Szczegółowe kwestie dotyczące wydawania opinii przez lekarza więziennego, 

sposobu współdziałania więziennej i pozawięziennej słuŜby zdrowia, w tym sposobu 

udostępniania dokumentacji medycznej dotyczącej skazanego, określone zostaną w 

rozporządzeniu, do wydania którego delegacja ustawowa zawarta została w projektowanym 

art. 79d § 3.  

 

5. Konsekwencją niestawiennictwa skazanego w wyznaczonym terminie do odbycia 

kary i niedopełnienia ciąŜącego na nim obowiązku usprawiedliwienia tego niestawiennictwa 

w sposób opisany w art. 79c § 1 i 2, jest wydanie przez dyrektora aresztu śledczego polecenia 

jego poszukiwania, zatrzymania i doprowadzenia do odbycia kary (projektowany art. 79e§ 1).  

Z kolei projektowany przepis art. 79e § 2 stanowi, iŜ z chwilą gdy okaŜe się, Ŝe 

polecone doprowadzenie skazanego do odbycia kary za pośrednictwem Policji, jest 
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bezskuteczne, na dyrektorze aresztu śledczego ciąŜyć będzie obowiązek wystąpienia do sądu 

z wnioskiem o poszukiwanie skazanego listem gończym.  

Projektowane przepisy art. 79e § 1 i 2 mają na celu zapewnienie sprawnego 

wykonania kary pozbawienia wolności wobec wszystkich skazanych. Obowiązek dyrektora 

aresztu śledczego polecenia poszukiwania, zatrzymania i doprowadzenia, a takŜe obowiązek 

wystąpienia z wnioskiem o zarządzenie poszukiwań listem gończym, dotyczył będzie 

zarówno skazanych, którym uprzednio na podstawie art. 79f § 1 lub art. 79c § 3 wyznaczono 

„inny” termin do stawienia się w areszcie śledczym, jak i skazanych, którzy zostali wezwani 

do stawiennictwa w terminie określonym w art. 79 § 2.  

 

6. Projektowany przepis art. 79f § 1 wprowadza nieznany dotychczas polskiemu 

systemowi prawa karnego wykonawczego wyjątek od wyraŜonej w art. 9 § 1 kkw. zasady 

bezzwłocznego wykonywania kary na podstawie decyzji organu pozasądowego.  

 W przypadku, gdy skazanych na kary: pozbawienia wolności w wymiarze do dwóch 

lat, zastępcze kary pozbawienia wolności, kary aresztu, kary zastępcze aresztu, kary aresztu 

wojskowego, których nie będzie moŜna umieścić, w Ŝadnym funkcjonującym w kraju, 

zakładzie karnym właściwego rodzaju i typu, w warunkach, w których powierzchnia w celi 

wynosi co najmniej 3 m2, dyrektor aresztu śledczego zobligowany będzie do wyznaczenia 

skazanemu innego terminu stawiennictwa do odbycia kary, niŜ wynikający z art. 79 § 2. Przez 

„inny, niŜ wskazany w art. 79 § 2, termin stawiennictwa do odbycia kary” rozumieć naleŜy 

dłuŜszy, aniŜeli 60 – dniowy termin liczony od daty wystawienia wezwania, o którym mowa 

w art. 79 § 2 kkw. Końcowy okres „innego terminu”, o którym mowa w projektowanym art. 

79f § 1, stanowi data przedawnienia wykonania orzeczonej kary (projektowany art. 79f § 3).  

Wyznaczenie „innego terminu stawiennictwa do odbycia kary”, o którym mowa w 

omawianym przepisie, będzie następować w formie decyzji dyrektora aresztu śledczego, na 

którą skazanemu przysługiwać będzie skarga w trybie art. 7 k.k.w. do sądu. NiezaleŜnie od 

moŜliwości poddania tego typu decyzji sądowej kontroli w zakresie ich zgodności z prawem, 

na dyrektorze aresztu śledczego spoczywać będzie obowiązek kaŜdorazowego powiadomienia 

sądu o wydanej decyzji. 

Właściwym miejscowo do wydania decyzji, o której mowa w art. 79f § 1 będzie 

dyrektor aresztu śledczego połoŜonego najbliŜej miejsca stałego pobytu skazanego, do 

którego sąd skierował dokumentację wykonawczą (art. 79 § 1 i 2).     
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Mając na uwadze fakt, iŜ według danych statystycznych na koniec 2007 roku, liczba 

skazanych na karę do 2 lat pozbawienia wolności, osadzonych w zakładach karnych stanowiła 

56,5% ogólnej liczby wszystkich osadzonych odbywających karę pozbawienia wolności, 

stwierdzić naleŜy, iŜ projektowane rozwiązanie umoŜliwi SłuŜbie Więziennej (dyrektorom 

aresztów śledczych) racjonalne kierowanie ruchem osadzonych w jednostkach 

penitencjarnych, w celu zapewnienia wszystkim odbywającym karę pozbawienia wolności 

ustawowego minimum 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej przypadającej na jednego 

osadzonego.   

Z moŜliwości skorzystania z dobrodziejstwa instytucji, o której mowa w art. 79f § 1 

wyłączeni zostali skazani na kary przekraczające 2 lata pozbawienia wolności, skazani w 

warunkach art. 64 § 1 lub 2 kk, art. 65 kk, skazani za przestępstwa określone w art. 197 – 203 

kk, a takŜe osoby tymczasowo aresztowane, ukarane karą porządkową oraz co do których 

zastosowano inne środki przymusu skutkujące pozbawienie wolności, skazani, którzy 

samowolnie uwolnili się od odbywania kary pozbawienia wolności oraz skazani, którzy 

korzystając z zezwolenia na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej nie powrócili do 

niej w wyznaczonym terminie (art. 79f § 2). 

Kary w wymiarze ponad dwóch lat pozbawienia wolności orzekane są 

za powaŜniejsze przestępstwa, o znacznej szkodliwości społecznej. Uzasadnia to konieczność 

jak najszybszego izolowania skazanych, wobec których takie kary orzeczono. RównieŜ 

skazani w warunkach powrotu do przestępstwa, w warunkach art. 65 kk oraz za przestępstwa 

z art. 197 – 203 Kodeksu karnego, z uwagi na ich właściwości i warunki osobiste oraz 

charakter popełnionych przez nich przestępstw, powinni być jak najszybciej izolowani i 

poddani oddziaływaniom resocjalizacyjnym. Niezwłoczne wykonanie kary wobec tego 

rodzaju skazanych podyktowane jest koniecznością ochrony społeczeństwa przed sprawcami 

najbardziej niebezpiecznymi i zdemoralizowanymi, stanowiącymi największe zagroŜenie. 

Z kolei korzystanie z uprawnienia przewidzianego w art. 79f § 1 przez osoby 

tymczasowo aresztowane, ukarane karą porządkową oraz co do których zastosowano inne 

środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, byłoby sprzeczne z przesłankami, które 

legły u podstaw zastosowania tych środków. Natomiast „przedłuŜanie” terminu stawiennictwa 

do odbycia kary skazanym, którzy uprzednio naduŜyli zaufania organów postępowania 

wykonawczego, w ten sposób, Ŝe samowolnie uwolnili się od odbywania kary lub korzystając 

z zezwolenia na czasowe opuszczenie jednostki penitencjarnej nie powrócili do niej w 

wyznaczonym terminie byłoby nieracjonalne i kłóciłoby się ze społecznym poczuciem 
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sprawiedliwości.    

 Jak wynika z informacji uzyskanej z Centralnego Zarządu SłuŜby Więziennej spośród 

ogółu skazanych i ukaranych wpisanych do ewidencji w 2007 roku, a więc przyjętych w tym 

czasie do zakładów karnych: 

- karę pozbawienia wolności orzeczoną w wymiarze do 2 lat odbywało (lub nadal odbywa) – 

46.289 skazanych, wobec których wykonywano lub wykonuje się 69.572 orzeczenia, 

- zastępczą karę pozbawienia wolności odbywało (lub nadal odbywa) – 23. 422 skazanych, 

wobec których wykonywano (lub wykonuje się) 27.360 orzeczeń, 

- zasadniczą karę aresztu odbywało (lub nadal odbywa) – 516 ukaranych, wobec których 

wykonywano (lub wykonuje się) 774 orzeczenia, 

- zastępczą karę aresztu odbywało (lub nadal odbywa) – 2.272 ukaranych, wobec których 

wykonywano (lub wykonuje się) 3.395 orzeczeń.  

 Łącznie zatem spośród ogółu osadzonych – wpisanych do ewidencji w 2007 roku, 

przesłanki związane z wymiarem i rodzajem orzeczonej kary, skutkujące moŜliwością 

wydania decyzji określonej w art. 79f § 1, spełniało – 72.499 osadzonych. Oznacza to, Ŝe 

średnio, co miesiąc wpisywano do ewidencji - 6.042 osadzonych, co do których teoretycznie 

istniałaby moŜliwość wydania decyzji określonej w art. 79f § 1. (72.499:12 m-cy). 

 Wskazaną wyŜej liczbę pomniejszyć naleŜy o liczbę skazanych określonych w 

projektowanym art. 79f § 2, która przedstawia się następująco: 

 Spośród osadzonych – wpisanych do ewidencji w 2007 roku, w warunkach recydywy, 

przestępstwa popełniło 8.009 skazanych (średnio – miesięcznie wpisywano do ewidencji 667 

skazanych w warunkach recydywy /8009:12/). Na zasadnicze kary pozbawienia wolności do 

lat 2 za przestępstwa określone w art. 197 – 205 k.k. skazano 432 osoby (średnio – 

miesięcznie wpisywano do ewidencji 36 tego rodzaju osadzonych /432:12/). Spośród ogółu 

skazanych i ukaranych, łącznie 762 osoby dokonały w latach 2007 i 2008 ucieczki, bądź teŜ 

nie powróciły w terminie z udzielonego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego 

(niezaleŜnie od wymiaru kary, kwalifikacji przestępstwa, recydywy itp._, co oznacza, Ŝe 

miesięcznie – średnio wpisywano do ewidencji 64 tego rodzaju osadzonych (762:12).  

 Opierając się na w/w danych dotyczących roku 2007, stwierdzić naleŜy, iŜ wejście w 

Ŝycie projektowanej nowelizacji umoŜliwi regulowanie ruchu osadzonych w jednostkach 

penitencjarnych w drodze decyzji wydawanych na podstawie art. 79f § 1, w odniesieniu do 

5.275 osadzonych miesięcznie /6.042 – (667 + 36 + 64 )/.    

 Z „Informacji o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego 

aresztowania za rok 2007” wynika, Ŝe miesięcznie – średnio skreślano z ewidencji jednostek 
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penitencjarnych – 5.108 skazanych.  

 Stworzenie zatem dyrektorom aresztów śledczych prawnej moŜliwości „wstrzymania 

wprowadzenia do wykonania orzeczonych kar” (a taką daje projektowany art. 79f § 1) w 

odniesieniu do 5.275 skazanych miesięcznie, przy załoŜeniu, Ŝe średnia miesięczna liczba 

skazanych skreślonych z ewidencji utrzymywać się będzie na tym samym poziomie – 5.108 

skazanych, doprowadzi do likwidacji istniejącego przeludnienia w niespełna trzy miesiące.  

 W 2007 roku, średnia pojemność jednostek penitencjarnych wynosiła 75.600 miejsc, 

natomiast średnie miesięczne zaludnienie tych jednostek wynosiło 90.000 osadzonych.  

 Jeśli zatem, co miesiąc skreślanych z ewidencji będzie 5.108 skazanych, a na ich 

miejsce nie będą przyjmowani następni, to po upływie niespełna trzech miesięcy, stan 

zaludnienia jednostek penitencjarnych zmniejszy się do stanu zgodnego z ich pojemnością.  

 Przedstawione wyliczenie opiera się na załoŜeniu, Ŝe średnia pojemność jednostek 

penitencjarnych oraz średnia liczba osadzonych, utrzymywać się będą na poziomie z roku 

2007.  

 Natomiast odnosząc przedstawione powyŜej wyliczenia dotyczące ilości skazanych, co 

do których moŜliwe będzie zastosowanie projektowanego art. 79f § 1, do danych 

statystycznych dotyczących pojemności jednostek penitencjarnych i stanu zaludnienia tych 

jednostek w dniu 31 października 2008 r. oraz ilości skazanych zwolnionych z jednostek 

penitencjarnych w październiku 2008 r., stwierdzić naleŜy, co następuje:  

 W dniu 31 października 2008 r. faktyczna pojemność zakładów karnych i aresztów 

śledczych wynosiła 79.035 miejsc. Stan zaludnienia tych jednostek wynosił 84.039 

osadzonych. Zatem w zakładach karnych i aresztach śledczych w dniu 31 października            

2008 r. przebywało o 4.734 osadzonych więcej, niŜ wynosi ogólna pojemność tych zakładów.  

 W październiku bieŜącego roku, zwolniono z jednostek penitencjarnych, ogółem – 

5.930 skazanych.  

 Przy załoŜeniu zatem, Ŝe w kolejnych miesiącach liczba miejsc w jednostkach 

penitencjarnych, liczba osadzonych, oraz liczba zwolnień skazanych, utrzymywać się będą na 

tym samym poziomie, co w październiku 2008 roku, prognozować moŜna, Ŝe wejście w Ŝycie 

projektowanych przepisów, spowoduje iŜ stan zaludnienia jednostek penitencjarnych zostanie 

zmniejszony do stanu zgodnego z ich pojemnością w ciągu niespełna miesiąca. 

 Art. 79f § 3 wskazuje podstawowe kryterium jakim powinien kierować się dyrektor 

aresztu śledczego wyznaczając inny, niŜ określony w art. 79 § 2, termin stawiennictwa 

skazanego do odbycia orzeczonej kary. Szczegółowe kryteria w tym zakresie winny zostać 

uregulowane w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości  sprawie czynności 
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administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i 

środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz dokumentowania tych 

czynności.  

 

7. Likwidacji przeludnienia sprzyjać będzie równieŜ instytucja warunkowego 

zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności uregulowana w projektowanym            

art. 79g § 1 i 2. Instytucja ta znana jest w obecnie obowiązującym Kodeksie karnym 

wykonawczym, lecz z uwagi na uchylenie art. 150 – 158 naleŜało ją umieścić w Rozdziale X, 

Oddziale 3.   

Projektowane przepisy art. 79g § 1 i 2 przewidują zarówno fakultatywne, jak i 

obligatoryjne warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności nie 

przekraczającej 2 lat, która nie była wykonywana na podstawie decyzji dyrektora aresztu 

śledczego: 

− fakultatywnie-„sąd moŜe” warunkowo zawiesić wykonanie kary, która nie była 

wykonywana na podstawie decyzji dyrektora aresztu śledczego przez okres co 

najmniej roku, 

− obligatoryjnie-„sąd warunkowo zawiesza” wykonanie kary, która nie była 

wykonywana na podstawie decyzji dyrektora aresztu śledczego przez okres co 

najmniej dwóch lat.  

W obu przypadkach warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności 

będzie następowało po wystąpieniu przesłanek z art. 69 § 1 i 2 kk, na zasadach określonych w 

art. 69 § 3 i 70 – 74 Kodeksu karnego.   

Podkreślić naleŜy, Ŝe projektowana instytucja warunkowego zawieszenia wykonania 

kary pozbawienia wolności na etapie postępowania wykonawczego w Ŝadnym razie nie jest 

darowaniem kary, a jedynie zmianą formy jej wykonania.  

Skorzystanie przez skazanego z dobrodziejstwa tej instytucji moŜliwe będzie tylko w 

razie spełnienia określonych przesłanek formalnych (kara nieprzekraczająca 2 lat pozbawienia 

wolności, roczny lub, w przypadku określonym w art. 79g § 2, dwuletni okres 

niewykonywania kary na podstawie decyzji dyrektora aresztu śledczego) oraz przesłanek o 

charakterze materialnym (dodatnia prognoza społeczno – kryminologiczna, osiągnięcie celów 

kary), w tym takŜe dotyczących osoby skazanego (jego postawy, właściwości i warunków 

osobistych, dotychczasowego sposobu Ŝycia i zachowania się po popełnieniu przestępstwa).  
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Z moŜliwości skorzystania z dobrodziejstwa instytucji warunkowego zawieszenia 

wykonania kary pozbawienia wolności na etapie postępowania wykonawczego wyłączeni 

zostali sprawcy skazani w warunkach powrotu do przestępstwa określonych w art. 64 § 1 i 2 

kk, sprawcy, którzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu oraz 

sprawcy przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.  

 Sposób Ŝycia skazanego i jego zachowanie się po wydaniu wyroku, a zwłaszcza 

podejmowanie starań o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie 

społecznemu poczuciu sprawiedliwości w okresie niewykonywania orzeczonej kary 

określonym w projektowanych przepisach art. 79g § 1 i 2 skłonić mogą sąd do innej niŜ 

w chwili wyrokowania, oceny tego, czy warunkowe zawieszenie wykonania kary będzie 

wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w szczególności zapobieŜenia 

jego powrotowi do przestępstwa. 

 Pamiętać teŜ naleŜy, Ŝe bezzwłoczne wykonanie orzeczonych kar i środków karnych 

jest podstawową zasadą prawa karnego wykonawczego (art. 9 § 1 k.k.w.). 

 Niewykonywanie zaś wobec skazanego kary pozbawienia wolności z przyczyn 

leŜących po stronie Państwa, (a taką jest niemoŜność zapewnienia skazanemu ustawowego 

minimum powierzchni celi), a następnie osadzenie go po kilku latach, mimo spełnienia 

przesłanek określonych w art. 69 § 1 i 2 kk, prowadzić moŜe do naruszenia art. 40 Konstytucji 

RP oraz art. 3 cyt. wcześniej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 

Wolności.  

Projektowane przepisy art. 79g § 3 i 4 przyznają zarówno kuratorowi sądowemu, jak i 

dyrektorowi aresztu śledczego legitymację do wystąpienia z wnioskiem o warunkowe 

zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności, a takŜe do zaskarŜania postanowień sądu 

w tym przedmiocie oraz udziału w posiedzeniu.  

 Kurator sądowy, który ma kontakt ze skazanym w związku np. z organizowaniem 

i kontrolowaniem kary ograniczenia wolności orzeczonej w innej sprawie, posiadać moŜe 

wiedzę o ewentualnych przesłankach do warunkowego zawieszenia wykonania kary 

pozbawienia wolności, co uzasadnia przyznanie mu wskazanych powyŜej kompetencji.  

 Przyznanie natomiast wskazanych uprawnień dyrektorom aresztów śledczych 

uzasadnione jest koniecznością wyposaŜenia tych organów postępowania wykonawczego w 

instrumenty prawne, które będą zapobiegać zjawisku przeludnienia w kierowanych przez nich 

jednostkach penitencjarnych. Pamiętać teŜ naleŜy, iŜ dyrektorzy aresztów śledczych z mocy 

art. 14 § 1 k.k.w. uprawnieni są do zarządzenia zebrania informacji dotyczących skazanego, w 
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drodze wywiadu środowiskowego przeprowadzonego przez kuratora sądowego, co umoŜliwia 

im realizację przyznanego uprawnienia do wystąpienia z wnioskiem o warunkowe 

zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności. Ponadto, przede wszystkim dyrektor 

aresztu śledczego będzie w posiadaniu informacji o tym, Ŝe skazany nie rozpoczął odbywania 

kary przez co najmniej rok lub dwa lata, albowiem to on będzie wydawał decyzje, o których 

mowa w art. 79c § 3 oraz art. 79f  § 1.  

  

 8. Proponuje się zmianę redakcji art. 100 Kodeksu karnego wykonawczego - propozycja 

ta nie ogranicza stosowania zasady, o której mowa w wymienionym artykule Kodeksu i art. 

165 § 1, kierowania skazanego do odbywania kary w zakładzie karnym połoŜonym w miarę 

moŜliwości najbliŜej miejsca zamieszkania, bądź przyszłego miejsca zamieszkania. Nie 

wprowadza równieŜ ograniczenia w prawidłowym rozmieszczaniu skazanych – zgodnie z 

zasadą ochrony społeczeństwa i bezpieczeństwa skazanych w zakładach karnych 

(unormowanie zawarte jest w art. 82 i 88 Kodeksu karnego wykonawczego). Proponowana 

zmiana wpłynie natomiast na bardziej racjonalne i uzasadnione względami resocjalizacyjnymi 

podejmowanie decyzji transportowych w przypadku rozpatrywania kolejnych próśb 

skazanych o zmianę jednostki penitencjarnej. Pozwoli równieŜ na ograniczenie liczby 

transportów zwłaszcza tych, które nie znajdują uzasadnienia prowadzonymi wobec skazanego 

oddziaływaniami penitencjarnymi. Nadto w sytuacji, ewentualnego przeludnienia jednostki 

penitencjarnej, wprowadzi moŜliwość przetransportowania skazanego do innej jednostki 

właściwego rodzaju i typu, w której zjawisko przeludnienia nie występuje.  

 

9. W projektowanym art. 110 § 2a – 2d szczegółowo uregulowano sytuacje w jakich 

moŜna umieścić skazanych w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę 

wynosi mniej niŜ 3 m2. Są one związane tylko z nagłymi i nieprzewidywalnymi zdarzeniami 

zagraŜającymi Ŝyciu lub zdrowiu skazanych albo bezpieczeństwu zakładu karnego lub aresztu 

śledczego. Jednocześnie z uwagi na wyjątkowość rozwiązania i jego dolegliwość dla 

osadzonych wskazano maksymalny czas na jaki moŜe to nastąpić, tj. na okres do trzech 

miesięcy. Nie będzie ona związana z liczbą oczekujących na wykonanie kary, a dotyczyć 

będzie wyłącznie sytuacji nieprzewidywalnych i nagłych, gdy przy pełnej obsadzie skazanych 

w zakładach karnych ulegnie raptownie zmniejszeniu liczba miejsc w jednostkach 

penitencjarnych. 

W ocenie projektodawców, określony w art. 110 § 2a, trzymiesięczny okres 
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umieszczenia skazanych w warunkach poniŜej ustawowego minimum powierzchni celi, 

powinien być wystarczający dla podjęcia przez SłuŜbę Więzienną czynności w celu likwidacji 

skutków zdarzeń, o których mowa w pkt 1 – 3 projektowanego przepisu, ewentualnie do 

podjęcia innych czynności np. dokonania stosownych przemieszczeń osadzonych, w celu 

zapewnienia im właściwych warunków odbywania kary.  

Krótszy okres przewidziano natomiast dla skazanych przetransportowanych na 

polecenie sądu lub organu dysponującego do innej jednostki penitencjarnej w celu udziału w 

rozprawie lub innych czynnościach procesowych oraz przyjętych do aresztu śledczego, o 

których mowa w art. 79b § 1 (art. 110 § 2b pkt 1 i 2).  

Projektowane rozwiązanie wynika z konieczności stworzenia dyrektorom jednostek 

penitencjarnych prawnej moŜliwości przyjmowania skazanych, w sytuacjach, w których 

mimo występującego przeludnienia, nie mają oni Ŝadnego wpływu na ich osadzenie w danej 

jednostce, a wynikających z przetransportowania osadzonego z innego zakładu karnego lub 

aresztu śledczego w związku z jego udziałem w rozprawie lub innych czynnościach 

procesowych (art. 110 § 2b pkt 1).  

Z kolei projektowany przepis art. 110 § 2b pkt 2 daje dyrektorowi aresztu śledczego 

prawną moŜliwość umieszczania skazanych w warunkach nie zapewniających ustawowego 

minimum powierzchni celi, w sytuacjach wyjątkowych, związanych z nieprzewidzianym 

wzrostem liczby osadzonych, wobec których nie jest dopuszczalne wydanie decyzji 

określonej w art. 79f § 1. W myśl omawianego przepisu umieszczenie skazanego w 

warunkach nie zapewniających powierzchni 3 m2 celi, moŜliwe jest tylko raz - przy przyjęciu 

skazanego do odbycia kary. Nadto moŜliwość umieszczenia w takich warunkach ograniczona 

została wyłącznie do skazanych, wobec których nie moŜna wydać decyzji o wyznaczeniu 

innego terminu ich stawiennictwa do odbycia kary. Dotyczy to skazanych: 

- na kary powyŜej 2 lat pozbawienia wolności, 

- skazanych w warunkach art. 64 § 1 lub 2 albo art. 65 kk, 

- skazanych za przestępstwa z art. 197-203 kk, 

- skazanych pozbawionych wolności np. wobec których zarządzono zatrzymanie i 

doprowadzenie lub zatrzymanych w związku z wydanym listem gończym, 

- skazanych wobec których orzeczono kary porządkowe lub środki przymusu skutkujące 

pozbawienie wolności, które są natychmiast wykonalne.  

 PoniewaŜ umieszczenie w celi przejściowej moŜliwe jest tylko raz w trakcie 

odbywania kary (art. 79b § 2) zatem i umieszczenie skazanego, w warunkach poniŜej 
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ustawowego minimum powierzchni celi, na podstawie art. 110 § 2b pkt 2, moŜliwe jest tylko 

raz. Umieszczenie skazanego na podstawie art. 110 § 2b pkt 1 lub 2 w celi o powierzchni 

poniŜej 3 m2 na jedną osobę, nie wyklucza późniejszego umieszczenia skazanego w takich 

warunkach na podstawie art. 110 § 2a.  

 

Jednocześnie w proponowanym art. 110: 

− w § 2c wprowadzono obowiązek wydania decyzji (z oznaczeniem czasu i terminu) o 

umieszeniu skazanego w warunkach, o których mowa w § 2a oraz bezzwłocznego 

powiadomienia sędziego penitencjarnego,  

− w § 2d – uchylenia jej po ustaniu przyczyn, dla których została wydana. 

Umieszczanie skazanych w celi, w której powierzchnia na jedną osobę wynosi mniej 

niŜ 3 m2 następować będzie na podstawie decyzji dyrektora zakładu karnego lub aresztu 

śledczego, która podlegać będzie zaskarŜeniu w trybie art. 7 k.k.w. Pozwoli to na sądową 

kontrolę tego typu decyzji.  

Omawiane przepisy realizują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 maja          

2008 r. sygn. akt Sk 25/07, gdyŜ: 

− maksymalnie precyzyjnie określają przesłanki umieszczania skazanych w warunkach, 

w których powierzchnia w celi na jedną osobę wynosi poniŜej 3 m2 i nie pozostawiają 

wątpliwości, Ŝe umieszczenie skazanego w takich warunkach ma charakter 

wyjątkowy,  

− określają maksymalny czas umieszczenia skazanego we wskazanych powyŜej 

warunkach, 

− określają tryb postępowania organów wykonawczych w sprawach dotyczących 

umieszczenia skazanych w warunkach, w których powierzchnia w celi na jedną osobę 

wynosi poniŜej 3 m2.  

 

10. Projekt uchyla Oddział 10 w Rozdziale X. Instytucja warunkowego zawieszenia 

wykonania kary pozbawienia wolności została przeniesiona do art. 79g i poddana 

modyfikacji, co zostało omówione powyŜej.  

Natomiast instytucje odroczenia i przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności 
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ulegają likwidacji.  

Likwidacja powyŜszych instytucji prawnych uzasadniona jest koniecznością 

uniknięcia sytuacji, w których organy postępowania wykonawczego wydawać będą, wobec 

tych samych skazanych, sprzeczne decyzje dotyczące wykonania kary pozbawienia wolności. 

Mogłoby bowiem dochodzić do sytuacji, w których dyrektorzy aresztów śledczych 

wzywaliby skazanych do bezzwłocznego stawiennictwa do odbycia orzeczonej kary 

pozbawienia wolności, zaś sądy orzekałyby o jej odroczeniu.  

Projektowane rozwiązanie pozwala na maksymalne skoncentrowanie uprawnień 

decyzyjnych w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności w rękach jednego organu 

postępowania wykonawczego, tj. dyrektora aresztu śledczego. Dyrektor dysponując wiedzą o 

moŜliwości lub braku moŜliwości zapewnienia skazanemu ustawowego minimum 

powierzchni celi decydować będzie o terminie wykonania kary i podejmować czynności 

zmierzające do jej wykonania. Utrzymywanie instytucji odroczenia wykonania kary 

pozbawienia wolności oraz przerwy w jej wykonaniu, które w sposób oczywisty leŜą poza 

zakresem właściwości innych niŜ sąd organów wykonawczych, kłóciłoby się z przyjętym 

modelem wykonania kary pozbawienia wolności, uniemoŜliwiając realizację załoŜonych 

celów nowelizacji.  

NaleŜało jednakŜe uregulować sytuacje, w których wykonania kary pozbawienia 

wolności mogłoby zagraŜać Ŝyciu skazanego lub spowodować dla jego zdrowia powaŜne 

niebezpieczeństwo, a jego leczenie nie byłoby moŜliwe w zakładzie opieki zdrowotnej dla 

osób pozbawionych wolności. Z tych teŜ względów przewidziano dla dyrektora zakładu 

karnego uprawnienie do wydania decyzji o zezwoleniu skazanemu na opuszczenie zakładu 

karnego na czas trwania leczenia w pozawięziennym zakładzie opieki zdrowotnej, pod 

konwojem funkcjonariusza SłuŜby Więziennej  lub samodzielnie (art. 118 § 1). W przypadku 

tymczasowo aresztowanego wymagana będzie zgoda organu dysponującego (art. 118 § 1a).  

Proponowany art. 163a przewiduje instytucję dotychczas uregulowaną w uchylonym 

art. 155 w postaci warunkowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności, w 

kształcie dostosowanym do zmiany art. 118 § 1.  

 

11. Projektowany przepis art. 15 § 2 i 3 przewiduje likwidację instytucji zawieszenia 

postępowania wykonawczego, co jest konsekwencją przekazania dotychczasowych 

uprawnień sądu w wykonywaniu orzeczenia innym organom.  
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W odniesieniu do wykonania kary pozbawienia wolności likwidacja omawianej 

instytucji prawnej wynika z konieczności stworzenia takiego modelu wykonania kary 

pozbawienia wolności, który byłby w stanie zrealizować wytyczne zawarte w wyroku TK z 

dnia 26 maja 2008 r. sygn. Sk 25/07. Przy utrzymującym się od lat strukturalnym 

przeludnieniu zakładów karnych i aresztów śledczych oraz stale rosnącej liczbie skazanych na 

karę pozbawienia wolności, którzy nie zostali osadzeni w zakładach karnych, stworzenie 

systemu wykonania kary, w którym moŜliwe byłoby zapewnienie kaŜdemu osadzonemu 

minimum 3 m2 powierzchni celi mieszkalnej, wymaga skoncentrowania wszelkich uprawnień 

decyzyjnych w zakresie wykonania kary pozbawienia wolności w rękach jednego organu 

postępowania wykonawczego tj. dyrektora aresztu śledczego lub zakładu karnego. W myśl 

projektowanych rozwiązań to dyrektor aresztu śledczego dysponując wiedzą o moŜliwości lub 

braku moŜliwości zapewnienia skazanemu ustawowego minimum powierzchni celi 

decydować powinien o terminie wykonania kary i podejmować czynności zmierzające do jej 

wykonania. Utrzymywanie zaś instytucji prawnych takich jak np. zawieszenie postępowania 

wykonawczego, które w sposób oczywisty leŜą poza zakresem właściwości innych niŜ sąd 

organów wykonawczych, kłóciłoby się z przyjętym modelem wykonania kary pozbawienia 

wolności, uniemoŜliwiając realizację załoŜonych celów nowelizacji. Mogłoby bowiem 

dochodzić do sytuacji, w której dyrektor aresztu śledczego, mogąc skazanemu zapewnić 

ustawowe  minimum powierzchni celi, podjąłby decyzję o jego wezwaniu (w dalszej 

kolejności doprowadzeniu) do odbycia kary, zaś sąd zawieszałby postępowanie wykonawcze.  

Podkreślić teŜ naleŜy, iŜ praktyczne znaczenie instytucji zawieszenia postępowania 

wykonawczego jest znikome i nie prowadzi do merytorycznego zakończenia sprawy.  

Przyznanie pozasądowym organom postępowania wykonawczego legitymacji 

procesowej do występowania z wnioskiem o umorzenie postępowania wykonawczego jest 

logiczną konsekwencją zwiększenia zakresu uprawnień tych organów, które mając wiedzę o 

moŜliwej przesłance wyłączającej postępowanie powinny, mają obowiązek wystąpić do sądu 

ze stosownym wnioskiem (art. 15 § 2).  

W myśl projektowanego art. 15 § 3 wstrzymanie biegu terminu przedawnienia 

następuje przy łącznym spełnieniu dwóch przesłanek. Po pierwsze, gdy skazany uchyla się od 

wykonania kary (a więc celowo i ze złej woli, kary nie wykonuje). Po drugie, gdy wydane 

zostanie postanowienie o poszukiwaniu skazanego listem gończym. Terminem początkowym 

wstrzymania biegu przedawnienia będzie zawsze data wydania postanowienia o poszukiwaniu 

skazanego listem gończym, chyba Ŝe w orzeczeniu tym sąd wskaŜe inny termin, od którego 
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naleŜy liczyć wstrzymanie biegu przedawnienia. Utrzymana zostaje zasada, Ŝe wstrzymanie 

biegu przedawnienia wykonania kary nie moŜe przekroczyć 10 lat.  

Projektowany § 4 przyznaje organowi postępowania wykonawczego, który składał 

wniosek o umorzenie, legitymację do wniesienia środka odwoławczego od orzeczenia sądu 

odmawiającego umorzenia postępowania. Przyznanie takiej legitymacji wszystkim organom 

postępowania wykonawczego jest konsekwencją przyznania im uprawnień do występowania 

z wnioskiem w przedmiocie częściowego umorzenia postępowania wykonawczego.  

Proponowana likwidacja instytucji zawieszenia postępowania wykonawczego 

powoduje konieczność nowelizacji art. 1 § 2 poprzez wyłączenie odpowiedniego stosowania 

art. 22 Kodeksu postępowania karnego.  

 

12. Projektowana zmiana w art. 5 polegająca na dodaniu § 3 ma na celu ułatwienie 

dyrektorom aresztów śledczych realizacji nałoŜonych na nich zadań w zakresie wykonania 

kary pozbawienia wolności wobec skazanych jeszcze nieosadzonych w jednostkach 

penitencjarnych. PoniewaŜ dyrektorzy aresztów śledczych będący pozasądowym organem 

postępowania wykonawczego mają bardzo ograniczone moŜliwości podejmowania czynności 

poszukiwawczych zmierzających do ustalania miejsc pobytu, konieczne jest nałoŜenia na 

skazanych obowiązku informowania m.in. tych organów wykonujących orzeczenia, o 

kaŜdorazowej zmianie miejsca stałego pobytu. Omawiany przepis usprawni równieŜ 

wykonywanie kar nieizolacyjnych, gdyŜ obowiązek informowania o kaŜdorazowej zmianie 

miejsca stałego pobytu odnosi się nie tylko do skazanych na karę pozbawienia wolności.  

 

13. Zmiany art. 10 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego oraz art. 14 ust. 2 Ustawy o 

Policji stanowią konsekwencję nadania uprawnień innym organom postępowania 

wykonawczego – dyrektorom aresztów śledczych do wydawania poleceń Policji. Omawiane 

przepisy uzupełniają zatem regulacje zawarte w projektowanych przepisach art. 79d § 1 i art. 

79e § 1.  

 

14. Zmiana art. 17 § 1 ma charakter dostosowawczy i jest konsekwencją rozszerzenia 

kompetencji organów wykonujących orzeczenia sądu oraz likwidacji instytucji odroczenia i 

przerwy w odbywaniu kary. Obecnie obowiązek zawiadomienia sądu opiekuńczego (w razie 

konieczności zapewnienia opieki nad dziećmi skazanego) oraz innych właściwych organów 



 44 

(w razie potrzeby zapewnienia opieki nad osobą niedołęŜną lub chorą, bądź zapewnienia 

ochrony mienia skazanego) nie będzie spoczywał, jak dotychczas, wyłącznie na sądzie, lecz 

wszystkich organach wykonujących orzeczenie o pozbawieniu wolności. 

W razie powzięcia informacji o jednej z przesłanek określonych w art. 17 § 1, 

utrudniających rozpoczęcie odbywania lub odbywanie kary pozbawienia wolności, kaŜdy 

organ postępowania wykonawczego i na kaŜdym jego etapie, zobowiązany jest przekazać ją 

odpowiednio sądowi opiekuńczemu lub właściwemu organowi, w celu umoŜliwienia podjęcia 

przez te podmioty czynności, do których są one zobowiązane. 

Podkreślić naleŜy, iŜ zarówno dyrektor aresztu śledczego, jak i Ŝaden inny organ 

wykonujący orzeczenie o pozbawienia wolności, nie jest zobowiązany do podejmowania 

jakichkolwiek czynności, w celu uzyskania informacji na temat okoliczności, o których mowa 

w art. 17. 

 

15. Zmiany art. 140 § 4 i art. 168a § 1 pkt 2 oraz uchylenie art. 168a § 1 pkt 3 mają 

charakter dostosowawczy i wynikają z wprowadzenia do systemu prawa karnego 

wykonawczego nowej instytucji tj. zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego z 

przyczyn zdrowotnych (projektowany art. 118 § 1).  

  

16. Art. 79a § 1 jest w zasadzie powtórzeniem obowiązującego art. 79a kkw. Jedyna 

merytoryczna zmiana w § 1 polegająca na nałoŜeniu na skazanego obowiązku 

powiadomienia, przy przyjęciu do aresztu śledczego, o osobach pozostających pod opieką 

skazanego oraz o konieczności przedsięwzięcia niezbędnych czynności do ochrony jego 

mienia lub mieszkania, wynika z projektowanej zmiany art. 17 § 1 kkw. W myśl 

projektowanych przepisów art. 17 § 1 i art. 79a § 1 dyrektor aresztu śledczego, będący 

organem wykonującym orzeczenie o pozbawieniu wolności ma obowiązek powiadomić sąd 

opiekuńczy lub inny właściwy organ o ile skazany, przy przyjęciu, poinformował o 

pozostających pod jego opieką osobach niedołęŜnych, bądź chorych lub o konieczności 

przedsięwzięcia czynności do ochrony jego mienia lub mieszkania.  

Wyłącznie dostosowawczy charakter ma projektowana zmiana art. 79b § 1. Jest ona 

bowiem konsekwencją rozwiązań  zaproponowanych w  art. 79 § 2.  

 

17. Art. 141a § 1 w proponowanym brzmieniu precyzuje przesłanki, w jakich dyrektor 
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udziela skazanemu zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego na okres do 5 dni. Będzie to 

moŜliwe w celu odwiedzenia powaŜnie chorego członka rodziny, uczestnictwa w jego 

pogrzebie, bądź z innych humanitarnych powodów, ale wyłącznie jeŜeli pozwalają na to 

okoliczności.  

Zezwolenia w stosunku do kaŜdej z kategorii osadzonych zawsze będzie udzielał 

dyrektor zakładu karnego. Z tych teŜ powodów uchylono § 2 art. 141a. 

 

18. W proponowanym brzmieniu art. 165 § 2 wskazano dodatkowe przesłanki 

stanowiące podstawę zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego na czas do 14 dni 

(konieczność załatwienia waŜnych spraw rodzinnych lub osobistych). Rozszerzenie 

moŜliwości udzielania skazanym zezwoleń, o których mowa w omawianym przepisie, ma 

stworzyć organom postępowania wykonawczego, lepszą moŜliwość weryfikacji skuteczności 

podjętych wobec skazanego działań resocjalizacyjnych, a tym samym przyczynić się do 

podjęcia prawidłowej decyzji w przedmiocie warunkowego przedterminowego zwolnienia. 

Nadto omawiana instytucja, choć w ograniczonym zakresie, to jednak pozwoli dyrektorom 

zakładów karnych na racjonalne regulowanie ruchu osadzonych w podległych im jednostkach 

penitencjarnych. 

  

19. Umieszczony w art. 242 tzw. „słowniczek ustawowy”– został poszerzony o 

definicję pojęcia „zakład karny” i „areszt śledczy.” Zmiany te mają charakter porządkujący i 

zmierzają do wyeliminowania pojawiających się w praktyce wątpliwości interpretacyjnych. 

W związku z proponowanymi zmianami brzmienie art. 242 § 4 dostosowano do zmian 

wynikających z projektowanych art. 79-79f.  

 

20. W art. 2 projektu zawarto zmianę w art. 242 Kodeksu karnego poprzez uchylenie   

§ 3 w związku z likwidacją instytucji przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.   

 

21. Art. 3 projektu dotyczy zmian w Kodeksie postępowania karnego jakie powinno 

się wprowadzić w związku z przewidywanymi zmianami kodeksu karnego wykonawczego. 

Art. 568 kpk naleŜało dostosować do nowych przepisów w związku z likwidacją instytucji 

przerwy, wprowadzając w to miejsce zwolnienie skazanego. 
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22.  W art. 4 uregulowano wprowadzone zmiany w ustawie o Policji. Art. 14 ust. 2 tej 

ustawy otrzymał nowe brzmienie poprzez nadanie uprawnionym organom postępowania 

wykonawczego, prawa do wydawania poleceń policji w celu wykonywania czynności, w 

zakresie jaki wynika z innych ustaw. Projektowana zmiana ma na celu umoŜliwienie organom 

wykonującym orzeczenie, tj. dyrektorom aresztów śledczych wykonanie przysługujących im 

uprawnień wynikających z treści projektowanych art. 79d § 1 i art. 79e § 1.  

 

        23. Art. 5 projektu dotyczy zmian w ustawie o lekarzu sądowym. Wprowadzone 

zmiany mają bezpośredni związek ze zmianami Kodeksu karnego wykonawczego, które 

związane są z nadaniem uprawnień dyrektorom aresztów śledczych w zakresie wzywania do 

odbycia kary i usprawiedliwienia niestawiennictwa skazanego z uwagi na chorobę. 

Rozszerzenie uprawnień lekarzy sądowych do wydawania zaświadczeń dotyczących 

usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu choroby do jednostek penitencjarnych, jak teŜ 

umoŜliwienie zdobycia takich uprawnień lekarzom pracującym w tych jednostkach oraz 

przekazywanie list tych lekarzy dyrektorom aresztów śledczych usprawni realizacje 

wprowadzanych zamian w Kodeksie karnym wykonawczym. 

 

      24. Art. 6 projektu dotyczy zmian w ustawie o opłatach w sprawach karnych i ma 

charakter dostosowawczy. Zmiany te związane są z likwidacją instytucji odroczenia 

wykonania kary pozbawienia wolności oraz przerwy w karze pozbawienia wolności i karze 

aresztu. 

 

     25. Art. 7 projektu dotyczy zmiany w ustawie o świadczeniach zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych i wynika z konieczności uregulowania kwestii 

związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych udzielanych skazanym, o których 

mowa w projektowanym art. 118 § 1 kkw. Konieczność uregulowania tej kwestii w sposób 

zaproponowany w projektowanych przepisach art. 12a ust. 1 i 2 w/w ustawy pojawiła się w 

związku z  likwidacją instytucji przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.  

 W obowiązującym stanie prawnym, skazanym odbywającym karę pozbawienia 

wolności, świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie i finansowane z tej części budŜetu 
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państwa, której dysponentem jest Minister Sprawiedliwości - art. 12a ustawy z dnia 27 

sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) w zw. z § 2 ust. 2 pkt 2 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie finansowania z budŜetu 

państwa świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 137, poz. 858). De lege lata przesłankami 

udzielenia przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności są m.in.: 

-choroba psychiczna lub inna cięŜka choroba skazanego uniemoŜliwiająca wykonywanie kary 

pozbawienia wolności (art. 153 § 1 kkw w zw. z art. 150 § 1 kkw), 

-waŜne względy zdrowotne (art. 153 § 2 kkw).  

Podkreślić teŜ naleŜy, iŜ w obowiązującym stanie prawnym skazany, któremu udzielono 

przerwy w odbywaniu kary, traci na czas przerwy w karze, wynikające z art. 115 § 1 kkw 

uprawnienie m.in. do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych, poniewaŜ w tym czasie nie 

odbywa orzeczonej kary. W związku z powyŜszym wszelkie świadczenia zdrowotne 

udzielane skazanemu w trakcie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności 

finansowane są na zasadach ogólnych wynikających z przepisów w/w ustawy o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.  

 Likwidacja instytucji przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności i zastąpienie 

jej instytucją zezwolenia skazanemu na czasowe opuszczenie zakładu karnego na czas trwania 

leczenia (projektowany art. 118 § 1 kkw), tworzy nowy stan prawny w zakresie finansowania 

świadczeń zdrowotnych takim osobom. Zgodnie bowiem z art. 140 § 4 kkw czasu 

przebywania skazanego poza zakładem karnym na podstawie w/w zezwolenia nie odlicza się 

od okresu odbywania kary.  

 Mając powyŜsze na uwadze, stwierdzić naleŜy, iŜ likwidacja instytucji przerwy w 

karze i zastąpienie jej zezwoleniem, o którym mowa w projektowanym art. 118 § 1 kkw 

oznaczałoby, w omawianym zakresie, konieczność finansowania z budŜetu więziennictwa 

świadczeń zdrowotnych udzielanych przez pozawięzienne zakłady opieki zdrowotnej,  

skazanym przebywającym i leczonym poza zakładem karnym. Rozwiązanie takie nie znajduje 

Ŝadnego racjonalnego uzasadnienia. Nadto z ustaleń Centralnego Zarządu SłuŜby Więziennej 

wynika, Ŝe zdarzają się przypadki podwójnego finansowania świadczeń zdrowotnych. 

Dotyczy to osób, które korzystając ze świadczeń więziennej słuŜby zdrowia, otrzymują 

równocześnie świadczenia socjalne np. renty lub emerytury, co oznacza opłacanie składki 

ubezpieczenia zdrowotnego.  
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 Przedstawione powyŜej okoliczności prowadzą do wniosku, Ŝe konieczna jest równieŜ 

zmiana zasad finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, udzielanych skazanym na 

podstawie art. 102 pkt i i art. 115 § 1 kkw.  

 W projektowanym art. 12a ust. 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 

finansowanych ze środków publicznych proponuje się pozostawienie zasady, iŜ tego rodzaju 

świadczenia udzielane są bezpłatnie, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia 

zdrowotnego i finansowane z tej części budŜetu państwa, której dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości. Jednocześnie w ust. 2 art. 12a w/w ustawy wprowadza się wyjątek od 

wspomnianej zasady polegający na wyłączeniu Ministra Sprawiedliwości jako płatnika 

świadczeń zdrowotnych udzielanych skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności. 

Wyjątek ten został jednak ograniczony zarówno podmiotowo – do skazanych 

„ubezpieczonych”, jak i przedmiotowo – do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez 

pozawięzienne zakłady opieki zdrowotnej.  

 Projektowana regulacja oznacza zatem, Ŝe świadczenia opieki zdrowotnej udzielane 

skazanym odbywającym karę pozbawienia wolności przez więzienną słuŜbę zdrowia 

(niezaleŜnie od tego, czy są opłacane ich składki ubezpieczenia społecznego, czy nie), będą 

nadal finansowane z części budŜetu państwa, której dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości. Podobnie nadal budŜet Ministerstwa Sprawiedliwości będzie finansował 

świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez pozawięzienną słuŜbę zdrowia skazanym 

odbywającym karę pozbawienia wolności, którzy nie są ubezpieczeni. 

 

    26. Art. 8 – 13 projektu dotyczą przepisów intertemporalnych. Art. 8 wprowadza zasadę, Ŝe 

przepisy niniejszej ustawy stosuje się przy wykonywaniu orzeczeń, równieŜ tych, które stały 

się wykonalne przed dniem jej wejścia w Ŝycie, chyba Ŝe kolejne przepisy przejściowe 

stanowią inaczej. Podobna zasada dotyczy czynności procesowych w zakresie postępowania 

wykonawczego oraz innych czynności wykonawczych.  

 Art. 9 projektu reguluje sytuacje dotyczące skazanych wezwanych przez sąd do 

odbycia kary pozbawienia wolności przed dniem wejścia w Ŝycie niniejszej ustawy.  

 Wobec tych skazanych,  którzy nie stawili się w wyznaczonym terminie i nie złoŜyli 

wniosku o odroczenie wykonania kary, stosuje się do czasu ich osadzenia przepisy 

dotychczasowe. Natomiast do tych, którzy stawili się w takim terminie do jednostki 

penitencjarnej, dyrektor będzie miał moŜliwość wyznaczenia im innego terminu, jeŜeli nie 
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będzie miał moŜliwości umieszczenia ich w celi mieszkalnej, w której powierzchnia na jedna 

osobę wynosi co najmniej 3 m². Wówczas do takich skazanych po wyznaczeniu innego 

terminu stosowałoby się nowe przepisy.  

 Art. 10 statuuje zasadę, Ŝe wszystkie postępowania w przedmiocie odroczenia, 

przerwy i zawieszenia postępowania wykonawczego, wszczęte i nie zakończone przed 

wejściem ustawy w Ŝycie toczą się na zasadach dotychczasowych do chwili wydania 

prawomocnego orzeczenia. JeŜeli natomiast w wyniku takiego postępowania skazanemu 

odroczono wykonanie kary pozbawienia wolności lub udzielono przerwy w jej wykonaniu, 

dotychczasowe przepisy stosuje się do chwili jego osadzenia. Tak samo stosuje się 

dotychczasowe przepisy do spraw, w których prawomocnie orzeczono o odroczeniu lub 

udzieleniu przerwy przed dniem wejścia tej ustawy. W sprawach zawieszonych przepisy 

dotychczasowe stosuje się do chwili wydania prawomocnego orzeczenia o jego podjęciu. 

 Ostatni z przepisów przejściowych reguluje sytuacje, w których powstaną wątpliwości 

jakie przepisy stosować, przewidując, Ŝe stosuje się wówczas przepisy niniejszej ustawy. 

 

III. Ocena skutków regulacji.  

 

1. Podmioty, na które oddziałuje ustawa. 

Projekt dotyczy osób skazanych na: karę pozbawienia wolności, zastępczą karę 

pozbawienia wolności, karę aresztu, zastępczą karę aresztu, karę aresztu wojskowego, karę 

porządkową, a takŜe SłuŜby Więziennej, sądów powszechnych, Policji oraz sądowych 

kuratorów zawodowych.  

 

A. Wpływ projektowanych regulacji na SłuŜbę Więzienną oraz skazanych na karę 

pozbawienia wolności, karę aresztu, karę zastępczą pozbawienia wolności, zastępczą 

karę aresztu i karę aresztu wojskowego.  

 

1)  Przedmiotowy projekt ustawy, a zwłaszcza wprowadzenie instytucji czasowego 

wstrzymania wykonania kary pozbawienia wolności w sytuacji niemoŜności zapewnienia 

skazanemu ustawowego minimum powierzchni celi mieszkalnej (projektowany art. 79f § 1), 

wpłynie na liczbę skazanych odbywających karę pozbawienia wolności.  
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Średnioroczna miesięczna pojemność jednostek penitencjarnych w 2007 roku 

wynosiła - 75.600 miejsc. Natomiast średnioroczna- miesięczna liczba osadzonych w tym 

okresie wynosiła - 90.000. 

 

W poprzednich latach średnioroczna miesięczna pojemność jednostek penitencjarnych 

przedstawiała się następująco:* 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Centralny Zarząd SłuŜby Więziennej – Informacje o wykonywaniu kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania za lata 1999 – 
7. Średnioroczna pojemność jednostek penit. obejmująca oddziały mieszkalne, szpitale, domy matki i dziecka oraz OTZS. Średnioroczna 
liczba osadzonych  - skazani, tymczasowo aresztowani i ukarani oraz odbywający kary zastępcze 

 

 Wprawdzie według stanu na dzień 31 października 2008r. pojemność jednostek 

penitencjarnych (faktyczna) wynosiła  79.305 miejsc, zaś liczba osadzonych 84.039, jednakŜe 

wobec liczby co najmniej  69.714 skazanych na karę pozbawienia wolności i nieosadzonych 

nieosadzonych, trudno uznać te dane za podstawę wieloletnich prognoz perspektywicznych. 

ZauwaŜyć bowiem naleŜy, iŜ liczba osadzonych w jednostkach penitencjarnych w latach   

2000 - 2007 wykazywała wyraźną tendencję wzrostową. 

 Przy załoŜeniu, Ŝe średnia pojemność jednostek penitencjarnych w perspektywie kilku 

lat utrzyma się na tym samym co w 2007r. poziomie, moŜna zasadnie przyjąć, Ŝe wejście w 

Ŝycie przedmiotowego projektu, skutkować będzie zmniejszeniem średniego – miesięcznego 

zaludnienia jednostek penitencjarnych o około 14.400 osadzonych, a w konsekwencji 

zapewnienie normy 3 m2 dla około 79.039 osadzonych ( liczba zgodna z ilością miejsc 

zakwaterowania). 

 Zmniejszenie zaś populacji osadzonych do stanu zgodnego z pojemnością jednostek 

penitencjarnych wpłynie znacząco na zmniejszenie obciąŜenia pracą funkcjonariuszy i 

pracowników SłuŜby Więziennej zatrudnionych w działach : penitencjarnym, ochrony, 

kwatermistrzowskim oraz słuŜby zdrowia. W takim wypadku powstanie moŜliwość 

przeniesienia niektórych z nich do wykonywania innych zadań, w tym zakresu ewidencji 
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osadzonych.  

 

 2)  W następstwie wejścia w Ŝycie projektowanej ustawy zwiększy się natomiast 

obciąŜenie pracą pracowników i funkcjonariuszy SłuŜby Więziennej zatrudnionych w dziale 

ewidencji aresztów śledczych i ich oddziałach. Wymienieni pracownicy lub funkcjonariusze 

przeciętnie w ciągu miesiąca w jednym areszcie śledczym zobowiązani będą do sporządzenia 

(i ewentualnego podpisania z upowaŜnienia dyrektora aresztu śledczego) wezwania do 

stawienia się do odbycia kary (art.79 § 2) lub  decyzji o wyznaczeniu innego terminiu do 

odbycia kary (art. 79 f § 1) maksymalnie w stosunku do 113 skazanych (łącznie), przy czym 

liczba wydanych decyzji w powyŜszym przedmiocie przypuszczalnie wynosić będzie od 99 

do 106. 

 Prognozowane dane wynikają z następujących obliczeń: 

 a) W 2007 roku w sądach powszechnych orzeczono ogółem 323.736 kar pozbawienia 

wolności (w tym 278.115 kar pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem ich 

wykonania) w tym: 

- w sądach rejonowych 317.584 (z warunkowym zawieszeniem 279.034), 

- w sądach okręgowych – 6.152 (z warunkowym zawieszeniem 2.081). 

PowyŜsze dane wskazują, Ŝe w 2007 roku orzeczono ogółem 45. 621 kar pozbawienia 

wolności bez warunkowego zawieszenia wykonania. Nadto w sądach okręgowych w 2007 

roku orzeczono 148 kar 25 lat pozbawienia wolności oraz 29 kar doŜywotniego pozbawienia 

wolności.  

W 2007 roku w sądach rejonowych orzeczono łącznie 2.535 kar aresztu (w tym 727 z 

warunkowym zawieszeniem wykonania). Bezwzględnych kar aresztu orzeczono zatem 1808. 

 Liczba wydanych w 2007 roku, prawomocnych orzeczeń o zarządzeniu wykonania 

kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej wyniosła – 47.724, prawomocnych 

orzeczeń o zarządzeniu wykonania zastępczej  kary pozbawienia wolności  w zamian za 

nieuiszczoną grzywnę – 54.502, zaś w związku z uchylaniem się od odbywania kary 

ograniczenia wolności – 19.574. 

Mając na uwadze przedstawione powyŜej dane statystyczne, przy załoŜeniu, Ŝe liczba 

orzekanych kar pozbawienia wolności oraz kar zastępczych pozbawienia wolności 

utrzymywać się będzie na tym samym poziomie, stwierdzić naleŜy, iŜ wejście projektowanej 

regulacji w Ŝycie skutkować będzie rocznie, koniecznością podjęcia przez dyrektorów 
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aresztów śledczych określonych w art. 79 § 2 i art. 79f § 1, czynności, maksymalnie wobec 

169.406 skazanych i ukaranych.  

W 2007 roku funkcjonowało w całym kraju 70 aresztów śledczych i 55 oddziałów 

aresztów śledczych w zakładach karnych, tj. łącznie 125 jednostek. W razie wejścia w Ŝycie 

projektu, kaŜdy zatem dyrektor aresztu śledczego oraz zakładu karnego, w którym 

funkcjonuje oddział aresztu śledczego, byłby zobligowany do wezwania lub wyznaczenia na 

podstawie art. 79f § 1 „innego terminu”, średnio – 1.355 skazanym, rocznie (169.406:125). 

Miesięcznie natomiast kaŜdy dyrektor aresztu śledczego lub zakładu karnego, w którym 

funkcjonuje oddział aresztu śledczego, przeciętnie, musiałby wzywać do odbycia kary lub 

wyznaczyć, na podstawie art. 79f § 1, „inny termin stawiennictwa” – 113 skazanym 

(1355:12).   

Przedstawione wyliczenie ma charakter szacunkowy i maksymalny. Oparte jest 

bowiem na załoŜeniu, Ŝe w Ŝadnej sprawie nie stosowano aresztu po wydaniu 

nieprawomocnego wyroku oraz, Ŝe Ŝaden skazany, w czasie wprowadzania do wykonania 

kary, nie był tymczasowo aresztowany do innej sprawy. Wyliczenie to opiera się równieŜ na 

załoŜeniu, Ŝe kaŜde orzeczenie o pozbawieniu wolności dotyczy innej osoby. W praktyce 

natomiast liczba kierowanych przez dyrektorów aresztów śledczych wezwań do odbycia kary 

będzie niŜsza. Nie będzie bowiem potrzeby powtórnego wzywania do odbycia kary 

skazanych, którzy są pozbawieni wolności, czy to na mocy orzeczenia o zastosowaniu 

tymczasowego aresztowania, czy teŜ na mocy wyroku skazującego wydanego w innej 

sprawie. Nadto z uwagi na podmiotowe ograniczenia w stosowaniu instytucji wyznaczania 

skazanym innego terminu stawiennictwa do odbycia kary (art. 79f § 2), rzeczywista liczba 

decyzji wydawanych na podstawie art. 79f § 1 równieŜ będzie mniejsza, co szczegółowo 

omówiono poniŜej. 

b) Jak wspomniano we wcześniejszej części uzasadnienia, w 2007 roku, w sądach 

powszechnych orzeczono ogółem 45. 621 kar pozbawienia wolności bez warunkowego 

zawieszenia wykonania.  

Wobec braku danych statystycznych dotyczących ilości orzeczonych kar pozbawienia 

wolności w wymiarze do 2 lat, bez warunkowego zawieszenia wykonania, moŜliwe jest 

jedynie dokonanie szacunkowych wyliczeń w tym zakresie. W tym celu przyjęto, Ŝe 

wszystkie kary pozbawienia wolności, które orzeczone zostały w wymiarze powyŜej 2 lat, 

orzeczone zostały bez warunkowego zawieszenia ich wykonania ( z uwagi na treść art. 69 § 1 

kk).  



 53 

W 2007 roku w sądach rejonowych orzeczono: 

- 6.143 kary w wymiarze powyŜej 2 lat do 5 lat pozbawienia wolności, 

- 295 kar w wymiarze powyŜej 5 lat do 8 lat pozbawienia wolności, 

- 47 kar w wymiarze powyŜej 8 lat pozbawienia wolności. 

W sądach okręgowych w 2007 roku orzeczono: 

- 985 kar w wymiarze powyŜej 2 lat do 3 lat pozbawienia wolności, 

- 1119 kar w wymiarze powyŜej 3 lat do 5 lat pozbawienia wolności, 

- 436 kar w wymiarze powyŜej 5 lat do 8 lat pozbawienia wolności, 

- 362 kary w wymiarze powyŜej 8 lat do 15 lat pozbawienia wolności, 

- 148 kar 25 lat pozbawienia wolności,  

- 29 kar doŜywotniego pozbawienia wolności.  

Łącznie zatem w 2007 roku w sądach rejonowych i okręgowych orzeczono 9.564 kary 

w wymiarze powyŜej 2 lat pozbawienia wolności, co do których moŜna z duŜym 

prawdopodobieństwem przyjąć, Ŝe orzeczone zostały bez warunkowego zawieszenia ich 

wykonania.  

RóŜnica pomiędzy liczbą wszystkich orzeczonych kar bezwzględnych (45.621), a 

liczbą kar pozbawienia wolności orzeczonych w wymiarze powyŜej 2 lat bez warunkowego 

zawieszenia ich wykonania (9.564), wskazuje Ŝe w 2007 roku orzeczono 36.057 kar 

pozbawienia wolności w wymiarze do 2 lat bez warunkowego zawieszenia wykonania.  

W 2007 roku w sądach rejonowych orzeczono łącznie 2.535 kar aresztu (w tym 727 z 

warunkowym zawieszeniem wykonania). Bezwzględnych kar aresztu orzeczono zatem 1808. 

 Liczba wydanych w 2007 roku, prawomocnych orzeczeń o zarządzeniu wykonania 

kary pozbawienia wolności warunkowo zawieszonej wyniosła – 47.724, prawomocnych 

orzeczeń o zarządzeniu wykonania zastępczej  kary pozbawienia wolności  w zamian za 

nieuiszczoną grzywnę – 54.502, zaś w związku z uchylaniem się od odbywania kary 

ograniczenia wolności – 19.574. 

 Przy załoŜeniu, Ŝe liczba orzekanych kar pozbawienia wolności w wymiarze do 2 lat 

bez warunkowego zawieszenia ich wykonania, kar aresztu bez warunkowego zawieszenia 

oraz kar zastępczych utrzymywać się będzie na tym samym poziomie, przyjąć moŜna, Ŝe z 

instytucji określonej w projektowanym art. 79f § 1 skorzystać będzie mogło rocznie, 
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maksymalnie - 159.665 skazanych i ukaranych. Taką teŜ ilość decyzji o wyznaczeniu 

skazanym odleglejszego, niŜ 60 – dniowy, terminu stawiennictwa do odbycia kary, będą 

mogli wydać dyrektorzy aresztów śledczych.  

 Przedstawione wyliczenie ma charakter maksymalny i opiera się na załoŜeniu, Ŝe w 

stosunku do Ŝadnego spośród podanej liczby skazanych, nie będą zachodzić okoliczności 

określone w art. 79f § 2.  

 Opierając się na danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości, zawartych w 

sprawozdaniach MS-S6o i MS-S6r w sprawie osób osądzonych w pierwszej instancji przez 

sądy okręgowe i rejonowe w 2007 roku, stwierdzić naleŜy, Ŝe w ubiegłym roku - 9.871 osób 

zostało skazanych w warunkach określony w art. 64 § 1 i 2 kk lub art. 65 kk, zaś 2008 osób 

zostało skazanych za przestępstwa z art. 197 – 203 kk.   

 Łącznie zatem okoliczności wskazane w projektowanych przepisach art. 79f § 2 pkt 2, 

i 3, wyłączające moŜliwość wydania decyzji o wskazaniu, innego niŜ określony  w art. 79 § 2, 

terminu stawiennictwa skazanego do odbycia kary, dotyczyć mogły maksymalnie - 11.879 

osób.  

 Przedstawione wyliczenie opiera się na załoŜeniu, Ŝe: 

 -  wszyscy osądzeni, którzy odpowiadali w warunkach powrotu do przestępstwa określonych 

w art. 64 kk, lub art. 65 kk, a takŜe ci sprawcy, którzy odpowiadali za przestępstwa z art. 197-

203 kk, skazani zostali na bezwzględne kary pozbawienia wolności w wymiarze do 2 lat, 

 -  pomiędzy kategoriami skazanych wyłączonych spod działania instytucji określonej w art. 

79f § 1 nie zachodzi wzajemne przenikanie (np. skazanie tej samej osoby z przestępstwo 

określone w art. 197-203 kk w warunkach recydywy określonej w art. 64 § 1 kk).  

 Mając na względzie przedstawione powyŜej okoliczności, stwierdzić naleŜy, iŜ 

najmniejsza liczba skazanych, co do których dyrektorzy będą mogli wydawać decyzje 

określone w projektowanym art. 79f § 1, rocznie wyniesie – 146.786.Wyliczenie to wynika z 

róŜnicy pomiędzy liczbą 159.665 (liczba skazanych na karę do 2 lat pozbawienia wolności, 

karę aresztu, zastępczą karę pozbawienia wolności i zastępczą karę aresztu), a liczbą 11.879 

(liczba skazanych w warunkach art. 64 § 1 lub 2 i art. 65 kk oraz za przestępstwa z art. 197-

203 kk. 

 W 2007 roku funkcjonowało 70 aresztów śledczych i 55 oddziałów aresztów 

śledczych w zakładach karnych, co daje łącznie 125 jednostek. Oznacza to, Ŝe średnio, kaŜdy 

dyrektor aresztu śledczego oraz zakładu karnego, w którym znajduje się oddział aresztu 

śledczego mógłby, rocznie, wydać od 1.182 (146.937:125) do 1.277 (159.665:125) decyzji 

określonych w projektowanym art. 79f § 1. Miesięczne zatem kaŜdy dyrektor aresztu 
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śledczego oraz zakładu karnego, w którym funkcjonuje oddział aresztu śledczego, przeciętnie 

mógłby wydać od 99 (1.175:12) do 106 (1.277:12) tego typu decyzji.  

 Podkreślić jednak naleŜy, iŜ wyznaczenie skazanemu „innego”, niŜ określony w art. 

79 § 2, terminu stawiennictwa do odbycia kary, jest przede wszystkim uzaleŜnione od 

wystąpienia przesłanki w postaci niemoŜności zapewnienia skazanemu ustawowego 

minimum powierzchni celi w zakładzie karnym właściwego rodzaju i typu. Zatem liczba 

wydawanych przez dyrektorów aresztów śledczych decyzji w trybie projektowanego art. 79f 

§ 1 zaleŜna będzie od aktualnego stanu zaludnienia zakładów karnych.  

 Ponadto podkreślić naleŜy, iŜ  powyŜsze dane nie uwzględniają osób tymczasowo 

aresztowanych w danej sprawie lub pozbawionych wolności w innej sprawie (tymczasowo 

aresztowanych lub odbywających karę pozbawienia wolności zasadniczej lub zastępczej), 

wobec których nie będą wydawane decyzje, o których mowa wyŜej. 

 W związku z powyŜszym, liczba kierowanych wezwań do stawiennictwa oraz decyzji 

wydawanych w trybie art. 79f § 1, będzie de facto mniejsza. 

 

 3)  Wejście w Ŝycie projektowanych regulacji prawnych wpłynie nieznacznie na 

zwiększenie obciąŜenia pracą dyrektorów zakładów karnych oraz dyrektorów ich oddziałów, 

w następstwie przyznania im uprawnień do wydawania decyzji o zezwoleniu skazanemu na 

czasowe opuszczenie zakładu karnego, na podstawie art. 118 § 1 lub 141a.  

 Przypuszczalnie, liczba decyzji wydawanych przez jednego dyrektora w ciągu 

miesiąca wynosić będzie łącznie nie więcej niŜ 8, w tym 1 - w trybie art. 118 § 1 oraz           

7- wydawanych w trybie art. 141a. 

 PowyŜsze dane wynikają z następujących obliczeń: 

           a) z danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwości MS – 10o wynika, iŜ w 2007 

roku sądy penitencjarne  w 1.062 sprawach udzieliły przerwy w odbywaniu kary pozbawienia 

wolności z przyczyn wymienionych w  art. 150 § 1 k.k.w.  

 Z uwagi na podobny charakter przesłanek udzielenia przerwy z przyczyn wskazanych 

w art. 150 § 1 k.k.w. i udzielenia zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego             

(w wypadku gdy wykonanie kary pozbawienia wolności moŜe zagraŜać Ŝyciu skazanego lub 

powodować dla jego zdrowia powaŜne niebezpieczeństwo, a jego leczenie nie jest moŜliwe w 

zakładzie opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności) przyjąć naleŜy, Ŝe liczba 

wydanych przez dyrektorów zakładów karnych decyzji o udzieleniu zezwolenia na czasowe 

opuszczenie zakładu karnego na podstawie art. 118 § 1, nie powinna być wyŜsza od 

wskazanej powyŜej liczby przerw udzielanych z przyczyn wymienionych w art. 150 § 1 
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k.k.w. Oznacza to, Ŝe z zezwolenia na czasowe opuszczenie zakładu karnego, o którym mowa 

w tym przepisie, mogłoby rocznie skorzystać 1.062 skazanych, a w konsekwencji  

maksymalnie tyle decyzji na podstawie art. 118 § 1, będą wydawać dyrektorzy zakładów 

karnych, w razie wejścia w Ŝycie projektowanej regulacji. W stosunku miesięcznym liczba 

decyzji w tym przedmiocie wynosić będzie nie więcej niŜ 89 (1.063 : 12).  

 Mając na uwadze fakt, iŜ w 2007r. funkcjonowało 85 zakładów karnych oraz 32 ich 

oddziały liczba decyzji przypadająca na jednego dyrektora wynosić będzie nie więcej niŜ 0,8 

(89 : 117). 

 

b) z informacji rocznej Centralnego Zarządu SłuŜby Więziennej o wykonywaniu kary 

pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania za 2007 rok wynika, iŜ w 2007r. na 

podstawie art. 141a kkw wydano łącznie 9.799 zezwoleń na czasowe opuszczenie zakładu 

karnego przez skazanych. W stosunku miesięcznym liczba zezwoleń we wszystkich 

zakładach karnych oraz  ich oddziałach wynosiła więc 817 ( 9.799 : 12), zaś średnio w kaŜdej 

tego rodzaju jednostce penitencjarnej 6,9 (817:117). Liczba wydawanych przez dyrektora 

zakładu karnego lub dyrektora oddziału decyzji na podstawie projektowanego art.141a, 

powinna przypuszczalnie wynosić około 7. 

  

B. Wpływ projektowanej regulacji na sądy powszechne. 

 

W związku z likwidacją instytucji odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, 

przerwy w jej wykonaniu oraz zawieszenia postępowania wykonawczego nastąpi 

zmniejszenie liczby spraw wpływających do sądów powszechnych, w tym do sądów 

apelacyjnych o 15,6%, do sądów okręgowych o 7,14% oraz do sądów rejonowych o 2,17%. 

Zmniejszenie liczby spraw wpływających do sądów powszechnych moŜe wpłynąć na 

usprawnienie ich funkcjonowania oraz zmniejszenie zaległości. Ponadto ograniczenie wpływu 

spraw moŜe spowodować zmniejszenie obciąŜenia pracą sędziów oraz pracowników sądów 

rejonowych, okręgowych i apelacyjnych. W takim wypadku, ewentualnie, powstanie 

moŜliwość przeniesienia tychŜe sędziów i pracowników sądów do wykonywania innych 

zadań i obowiązków. 

Powołane wyŜej dane wynikają z następujących wyliczeń: 

            a) jak wynika ze sprawozdania statystycznego Ministerstwa Sprawiedliwości za 

2007r. (MS-S5a), do sądów  apelacyjnych, w 2007 roku wpłynęło 27.941 spraw karnych 
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róŜnych kategorii. 

W skład tej liczby spraw wchodziło: 

− 81 zaŜaleń na udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, 

− 3.847 zaŜaleń na odmowę udzielenia przerwy w wykonaniu kary pozbawienia 

wolności, 

− 5 zaŜaleń na zawieszenie postępowania wykonawczego, 

− 21 zaŜaleń na odmowę zawieszenia postępowania wykonawczego, 

− 61 zaŜaleń na odroczenie wykonania kary, 

− 339 zaŜaleń na odmowę odroczenia wykonania kary.  

 

Łącznie zatem, w  2007 r., do sądów apelacyjnych wpłynęły 4.354 środki 

odwoławcze, w sprawach związanych z udzieleniem przerwy w karze pozbawienia wolności, 

odroczeniem wykonania kary oraz zawieszeniem postępowania wykonawczego, co stanowiło 

15,6% wszystkich spraw, które wpłynęły do sądów apelacyjnych w tym okresie. PowyŜsze 

wyliczenie wynika z procentowego stosunku spraw dotyczących udzielania przerwy, 

odroczenia wykonania kary i zawieszenia postępowania wykonawczego (4.354) do sumy 

wszystkich spraw, które wpłynęły do sądów apelacyjnych (27.941). 

PoniewaŜ niniejszy projekt likwiduje instytucje odroczenia wykonania kary 

pozbawienia wolności i przerwy w wykonaniu taj kary oraz instytucję zawieszenia 

postępowania wykonawczego, moŜna zasadnie przyjąć, Ŝe po wejściu w Ŝycie proponowanej 

nowelizacji, wpływ spraw do sądów apelacyjnych zmniejszy się o około 15,6 %. 

b) w 2007 r. do sądów okręgowych wpłynęło 364.411 spraw karnych róŜnych 

kategorii, w tym:  

- 16.600 spraw o udzielenie przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, 

- 1.419 spraw o odroczenie i odwołanie odroczenia wykonania kary, 

- 115 zaŜaleń na zawieszenie postępowania wykonawczego, 

- 417 zaŜaleń na odmowę zawieszenia postępowania wykonawczego,  

- 618 zaŜaleń na odroczenie wykonania kary, 

- 6.850 zaŜaleń na odmowę odroczenia wykonania kary.   

Łącznie zatem w 2007 r. do sądów okręgowych wpłynęło 26.019 spraw dotyczących 

przerwy i odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności oraz zawieszenia postępowania 

wykonawczego, co stanowiło 7,14% wszystkich spraw, które wpłynęły do sądów okręgowych 

w tym okresie.  
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Likwidacja zatem instytucji przerwy w wykonaniu kary pozbawienia wolności, 

odroczenia wykonania tej kary i zawieszenia postępowania wykonawczego zmniejszy wpływ 

spraw do sądów okręgowych o około 7,14%.  

Pamiętać jednak naleŜy, iŜ projektowana regulacja moŜe zwiększyć ilość skarg 

kierowanych do sądów penitencjarnych w trybie art. 7 k.k.w.  

c)  w 2007 r. do sądów rejonowych wpłynęło łącznie 2.250.445 spraw karnych 

i wykroczeniowych róŜnych kategorii, w tym 48.749 spraw o odroczenie i odwołanie 

odroczenia wykonania kary. Uchylenie przepisów o odroczeniu wykonania kary pozbawienia 

wolności, skutkować będzie zmniejszeniem wpływu liczby spraw do sądów rejonowych o 

48.749 spraw, co stanowi 2,17% całego wpływu. 

 

 C. Wpływ projektowanej regulacji na Policję.   

 

Projektowana regulacja praktycznie nie spowoduje wzrostu obciąŜenia Policji w 

zakresie wykonania kary pozbawienia wolności albowiem nie ma wpływu na liczbę osób 

skazanych prawomocnym wyrokiem sądu. Zmianie ulegnie wyłącznie organ, który wydawać 

będzie polecenia zatrzymania i doprowadzenia osób do aresztów śledczych. Początkowo z 

uwagi na przepisy przejściowe doprowadzenia będą następowały na polecenia sądu lub 

dyrektora aresztu śledczego jednakŜe nie w stosunku do tych samych skazanych.  

 

 D. Wpływ projektowanej regulacji na Kuratorsk ą SłuŜbę Sądową. 

 

Projektowana zmiana wpłynie na zmniejszenie obciąŜenia kuratorskiej słuŜby 

sądowej. Likwidacji ulegają bowiem instytucje odroczenia wykonania kary pozbawienia 

wolności oraz przerwy w jej odbywaniu uregulowane w Rozdziale X Oddział 10, który ulega 

uchyleniu. Tym samym znacznie ograniczona zostanie m.in. liczba wywiadów sporządzonych 

przez kuratorów zawodowych zlecanych przez sąd w trybie art. 14 §1. Jednocześnie tylko 

nieznacznemu zwiększeniu ulega zakres uprawnień kuratora, który będzie mógł złoŜyć 

wniosek o doprowadzenie skazanego do aresztu śledczego celem odbycia kary (art. 79 § 4), 

jak równieŜ wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności 

(art. 79g § 3) oraz zaŜalenie w przypadku jego nieuwzględnienia (art. 79g § 4).   
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2.Wyniki konsultacji społecznych. 

 

 Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz 

niektórych innych ustaw, w ramach konsultacji społecznych, przekazany zostanie do 

zaopiniowania: Sądowi NajwyŜszemu, Krajowej Radzie Sądownictwa, Rzecznikowi Praw 

Obywatelskich, sądom powszechnym, Stowarzyszeniu Prokuratorów Rzeczypospolitej 

Polskiej, Stowarzyszeniu Sędziów Polskich „Iustitia”, Krajowej Radzie Kuratorów, Radzie 

Głównej ds. Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym oraz Helsińskiej Fundacji Praw 

Człowieka.  

 

3. Wpływ na sektor finansów publicznych, w tym budŜet państwa i budŜety 

samorządu terytorialnego, rynek pracy oraz konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

 

 A. Wydatki z budŜetu państwa związane z wejściem w Ŝycie projektowanej 

 regulacji. 

 

 Wejście w Ŝycie projektowanej nowelizacji spowoduje potrzebę wzmocnienia 

etatowego SłuŜby Więziennej. Niezbędna bowiem będzie rozbudowa aparatu 

administracyjnego w SłuŜbie Więziennej, ukierunkowanego do wykonywania zawartych w 

projekcie rozwiązań, zwłaszcza w zakresie wzywania skazanych do odbycia kary 

pozbawienia wolności oraz wydawania na podstawie projektowanego art. 79f § 1, decyzji o 

wyznaczeniu „innego” terminu stawiennictwa skazanego do odbycia kary, niŜ wskazany w 

art. 79 § 2.   

 Jak wynika z przedstawionych powyŜej wyliczeń, miesięcznie, średnio, kaŜdy 

dyrektor aresztu śledczego i oddziału aresztu śledczego funkcjonującego w zakładzie karnym, 

będzie musiał dokonać czynności określonych w art. 79 § 2 (wezwanie do odbycia kary) oraz 

określonych w art. 79f § 1 („wyznaczenie innego terminu stawiennictwa do odbycia kary”) 

maksymalnie wobec 113 skazanych.  

 Mając na uwadze fakt, iŜ w praktyce wezwania i decyzje przygotowywane będą w 

formie projektu przez pracowników działu ewidencji i podpisywane przez nich na podstawie 

upowaŜnienia udzielonego im przez dyrektorów jednostek penitencjarnych, przewiduje się, Ŝe 

dla wykonania nowych zadań wystarczające będzie dodanie w kaŜdym areszcie śledczym 
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oraz we wszystkich oddziałach aresztów śledczych funkcjonujących w zakładach karnych 

(razem 125 jednostek) nie więcej, niŜ jednego statystycznego etatu do działu ewidencji, co 

daje łącznie – 125 etatów.  

 Wydaje się natomiast, Ŝe niewielka ilość decyzji określonych w projektowanych 

przepisach art. 118 § 1 i art. 141a § 1 (8 - miesięcznie), które zobligowani będą wydawać 

dyrektorzy jednostek penitencjarnych, nie spowoduje konieczności przyznania większej ilości 

etatów.   

 Mając na uwadze wskazane powyŜej potrzeby etatowe, szacuje się, iŜ wejście w Ŝycie 

nowych regulacji, spowoduje zwiększenie wydatków z części 37 budŜetu państwa 

„Sprawiedliwość” o około 8.285.000 zł., w tym: 

1) wydatki związane ze zwiększeniem o 125 liczby etatów funkcjonariuszy SłuŜby 

Więziennej -około 6.835.000 zł., z tego: 

 a) uposaŜenia – 6.055.000 zł., 

 b) umundurowanie, szkolenie i inne naleŜności – 780.000 zł.  

2)   koszty utworzenia nowych miejsc pracy – około 1.250.000 zł. (koszt utworzenia jednego 

miejsca pracy – ok. 10.000 zł. X ilość miejsc pracy), 

3)   koszty funkcjonowania nowych miejsc pracy – około 200.000 zł.  

 NaleŜy zatem przyjąć, Ŝe łączny przewidywany koszt wejścia w Ŝycie projektowanej 

regulacji w pierwszym roku jej obowiązywania wyniesie około 8.285.000 zł.  

 W następnych latach koszt ten nie powinien przekroczyć kwoty – 7.035.000 zł. 

(8.285.000 – 1.250.000).  

 Likwidacja instytucji przerwy w karze pozbawienia wolności spowoduje równieŜ 

konieczność zabezpieczenia w budŜecie Ministerstwa Sprawiedliwości, trudnych do 

oszacowania środków finansowych niezbędnych do sfinansowania świadczeń zdrowotnych 

udzielanych w trybie art. 118 § 1, skazanym nieubezpieczonym.   

 Źródłem finansowania powyŜszych wydatków powinny być oszczędności wynikające 

z wejścia w Ŝycie projektowanych rozwiązań, co zostało szczegółowo omówione poniŜej.  

 

 B. Oszczędności w budŜecie państwa związane z wejściem w Ŝycie projektowanej 

 regulacji. 

 

 1) Celem projektowanej nowelizacji jest likwidacja przeludnienia zakładów karnych 

poprzez zmniejszenie ilości skazanych, osadzonych w tych jednostkach, do stanu zgodnego z 

pojemnością zakładów karnych, ustaloną wg. normy 3m2 powierzchni celi na jednego 
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osadzonego. Średnia pojemność jednostek penitencjarnych w 2007 roku wynosiła 75,6 tys. 

miejsc. Średnia miesięczna liczba osadzonych w tym okresie wynosiła 90 tys. Projektowana 

zatem likwidacja przeludnienia oznaczać będzie zmniejszenie średniej miesięcznej liczby 

osadzonych o 14.400 osób.  

 

 Wydatki na utrzymanie jednego osadzonego w 2007 roku przedstawiały się 

następująco: 

Wydatki na utrzymanie 1 osadzonego w zł. Wyszczególnienie Ogółem w 

(w tyś. zł.) 

Średni stan 

osadzonych w 

roku 

dzienny miesięczny roczny 

wydatki ogółem 

w skali roku na 

utrzymanie i 

funkcjonowanie 

ZK i AŚ 

2 095 790,00 63,80 1 940,65 23 287,85 

w tym wydatki 

bieŜące 

pozapłacowe 

509 261,00 

 

 

 

89 995 

15,50 471,56 5 658,77 

 

 Zmniejszenie zatem liczby osadzonych do stanu zgodnego z pojemnością jednostek 

penitencjarnych spowoduje miesięcznie oszczędności w wydatkach Skarbu Państwa w kwocie 

- 6.790.464 zł. (14.400 x 471,56 zł.). Roczna natomiast kwota oszczędności z tego tytułu 

wyniesie -  81.485.568 zł. (6.790.464 zł. x 12 m-cy).  

 PowyŜsze wyliczenie opiera się na załoŜeniu, Ŝe średnia pojemność jednostek 

penitencjarnych oraz ich średnie zaludnienie utrzymywać się będą na tym samym poziomie, 

co w roku 2007.  

 Uwzględniając natomiast aktualne dane o faktycznym zaludnieniu jednostek 

penitencjarnych (84.039 osadzonych na dzień 31 października 2008 r.) oraz o pojemności 

jednostek penitencjarnych (79.305 miejsc na dzień 31 października 2008 r.) i zakładając, Ŝe 

zarówno liczba osadzonych, jak i liczba miejsc, utrzymywać się będą w kolejnych miesiącach 

na tym samym poziomie, to stwierdzić naleŜy, iŜ wejście w Ŝycie projektowanej nowelizacji 

skutkować będzie zmniejszeniem liczby osadzonych o 4.734 osoby miesięcznie. Takie 

zmniejszenie liczby osadzonych spowoduje miesięczne oszczędności w wydatkach Skarbu 

Państwa w kwocie nie mniejszej niŜ - 2.232.365 zł. (4.734 x 471,56 zł.). Natomiast roczna 

kwota oszczędności z tego tytułu wyniesie, co najmniej – 26.788.380 zł. (2.232.365 zł. x 12 
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m-cy).  

 

 2) Pamiętać teŜ naleŜy, iŜ przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka zawisło 98 

skarg złoŜonych przez osoby przebywające w polskich zakładach karnych i aresztach 

śledczych, w których podnoszone są zarzuty poniŜającego i nieludzkiego traktowania oraz 

naruszenie prawa do Ŝycia prywatnego (tj. odpowiednio artykuły 3 i 8 Konwencji o ochronie 

praw człowieka i podstawowych wolności) w związku z osadzeniem w przeludnionych 

jednostkach penitencjarnych. Doprowadzenie zatem stanu zaludnienia zakładów karnych i 

aresztów śledczych do stanu zgodnego z pojemnością tych jednostek, ustalonego według 

normy 3m2 powierzchni celi na jednego osadzonego, uchroni Polskę przed, 

najprawdopodobniej, niekorzystnymi wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a 

w konsekwencji przed koniecznością wypłaty odszkodowań, których liczby i wysokości na 

dzień dzisiejszy nie sposób przewidzieć. Z prawdopodobieństwem graniczącym z pewnością 

moŜna natomiast przyjąć, Ŝe jeŜeli choćby jedna z tych skarg zostanie rozstrzygnięta na 

korzyść skarŜącego, reakcją skazanych będzie masowe występowanie do ETPCz z kolejnymi 

skargami.  

 Oprócz skarg do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, osadzeni m.in. z powodu 

przeludnienia jednostek penitencjarnych, występują równieŜ do sądów powszechnych z 

pozwami o ochronę dóbr osobistych. Brak jest szczegółowych danych odnośnie ilości 

wniesionych pozwów związanych ze zjawiskiem przeludnienia jednostek penitencjarnych. 

Podać jednak moŜna, iŜ łączna liczba wniesionych do sądów pozwów o ochronę dóbr 

osobistych, w związanych z warunkami osadzenia, według stanu na dzień 3 października 

2008 roku, wynosiła 590. RównieŜ i w tych przypadkach zasądzane na rzecz powodów 

(skazanych) odszkodowania obciąŜają budŜet państwa. 

 

 3) Projektowane zmiany spowodują równieŜ skutki finansowe dla budŜetu państwa w 

części 15 „Sądy Powszechne.” Po pierwsze, uchylenie zapisów art. 15 ust. 1 pkt 2 oraz 

zmiana przepisu art. 15 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach 

karnych (Dz. U. z 1983 r., poz. 223 ze zm.), będące następstwem likwidacji instytucji 

odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności i przerwy w jej wykonaniu, skutkować 

będą zmniejszeniem dochodów budŜetu państwa w części 15, z tytułu zniesienia opłaty od 

wniosku o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności albo kary aresztu, 

wynoszącej dotychczas 60 zł. oraz opłaty od wniosku o odroczenie wykonania kary 
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pozbawienia wolności, wynoszącej dotychczas 80 zł. Brak danych o rocznej ilości 

przedmiotowych wniosków wpływających do sądów powszechnych uniemoŜliwia chociaŜby 

szacunkowe określenie zmniejszenia dochodów budŜetu państwa w tym obszarze. 

 Ograniczenie kognicji sądów powszechnych wynikające z likwidacji instytucji 

odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, przerwy w jej wykonaniu oraz 

zawieszenia postępowania wykonawczego nie wpłynie na zmniejszenie wydatków w 

budŜecie państwa w części 15 „Sądy Powszechne.” Ewentualnych oszczędności finansowych 

z tytułu projektowanych zmian, moŜna się spodziewać w obszarze wydatków związanych z 

kosztami korespondencji. Nie jest jednak moŜliwe chociaŜby szacunkowe wyliczenie tych 

oszczędności.  

 

 4) Podsumowując, stwierdzić naleŜy, iŜ róŜnica pomiędzy moŜliwymi do wyliczenia 

oszczędnościami w wydatkach budŜetu państwa, wynikającymi z projektowanej nowelizacji 

(od 26.788.380 zł. do 81.485.568 zł.), a kosztami wejścia w Ŝycie projektowanych rozwiązań  

(w pierwszym roku ich obowiązywania) – około 8.285.000 zł. wynosi  od 18.503.380 zł. 

(26.788.380 zł. – 8.285.000 zł.) do 73.200.568 zł. (81.485.568 zł. – 8.285.000 zł.). 

 Przedstawione powyŜej wyliczenia wskazują, Ŝe wejście w Ŝycie ustawy nie 

spowoduje bezpośrednich skutków finansowych dla budŜetu państwa i budŜetu jednostek 

samorządu terytorialnego. Przeciwnie, proponowane regulacje spowodują oszczędności w 

wydatkach Skarbu Państwa.  

 Podkreślić naleŜy, iŜ z uwagi na termin wejścia w Ŝycie projektowanej ustawy, który 

musi nastąpić przed dniem 5 grudnia 2009 r. (utrata mocy obowiązującej art. 248 § 1 kkw), 

naleŜy zakładać, Ŝe zwiększenie wydatków budŜetu państwa, w części 37, nastąpi juŜ w 2009 

roku. Zwiększenie takie nie znajduje  zabezpieczenia w projekcie ustawy budŜetowej na rok 

2009. Z uwagi jednak na czas trwania procesu legislacyjnego, moŜna zasadnie przewidywać, 

Ŝe projekt wejdzie w Ŝycie dopiero  pod koniec 2009 roku, a zatem odpowiednie środki 

finansowe mogłyby zostać przewidziane w ustawie budŜetowej na rok 2010.  

  

 IV. Zainteresowanie pracami nad projektem ustawy. 

 

 Projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej z chwilą 

jego przekazania do uzgodnień z członkami Rady Ministrów.  
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 V. Zgodność z prawem Unii Europejskiej. 

Materia projektowanej regulacji nie jest regulowana przez prawo Unii Europejskiej. 

 


