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WYKAZ SKRÓTÓW

Akty prawne

d.k.k.w. – ustawa z 19.04.1969 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.
poz. 98 ze zm.) – uchylona

d.k.p.k. – ustawa z 19.04.1969 r. – Kodeks postępowania karnego
(Dz.U. poz. 96 ze zm.) – uchylona

EKPC – Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podsta‐
wowych wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. poz. 284 ze
zm.)

ERW – Europejskie Reguły Więzienne z 11.01.2006 r. [Rekomenda‐
cja Rec (2006)2 Komitetu Ministrów Rady Europy]

k.c. – ustawa z 23.04.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 2018 r.
poz. 1025 ze zm.)

k.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2017 r.
poz. 2204 ze zm.)

k.k.s. – ustawa z 10.09.1999 r. – Kodeks karny skarbowy (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2226 ze zm.)

k.k.w. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.
z 2018 r. poz. 652 ze zm.)

k.p. – ustawa z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2018 r.
poz. 917 ze zm.)

k.p.c. – ustawa z 17.11.1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego
(Dz.U. z 2018 r. poz. 155 ze zm.)

k.p.k. – ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1904 ze zm.)

k.p.w. – ustawa z 24.08.2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach
o wykroczenia (Dz.U. z 2018 r. poz. 475 ze zm.)

k.r.o. – ustawa z 25.02.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy
(Dz.U. z 2017 r. poz. 682)

k.w. – ustawa z 20.05.1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2018 r.
poz. 618)
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MPPGSiK – Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Społecznych
i Kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia
19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. poz. 169)

MPPOiP – Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych
otwarty do podpisu w Nowym Jorku 19.12.1966 r. (Dz.U.
z 1977 r. poz. 167)

nowela
z 16.09.2011 r.

– ustawa z 1.09.2011 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wy‐
konawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1431)

nowela
z 20.02.2015 r.

– ustawa z 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wy‐
konawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 396)

nowela
z 20.03.2015 r.

– ustawa z 20.03.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 541)

nowela
z 11.03.2016 r.

– ustawa z 11.03.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. poz. 428)

nowela
z 12.04.2018 r.

– – ustawa z 12.04.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks Karny
wykonawczy i ustawy o służbie więziennej (Dz.U.
poz. 1010)

PDPC – Powszechna Deklaracja Praw Człowieka [przyjęta i prokla‐
mowana rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 217 A(III)
10.12.1948 r.]

Regulamin ETPC – Regulamin Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przy‐
jęty dnia 4.11.1998 r. (wersja ujednolicona na dzień
1.01.2014 r.) (Dz.U. z 1993 r. poz. 284/1)

regulamin
o.p.w.k.o.w.

– rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z 5.05.2004 r.
w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wyko‐
nywania kary ograniczenia wolności orzeczonej wobec żoł‐
nierzy zasadniczej służby wojskowej (Dz.U. poz. 1341)

regulamin
o.p.w.k.p.w.

– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 21.12.2016 r.
w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wyko‐
nywania kary pozbawienia wolności (Dz.U. poz. 2231)

regulamin o.p.w.t.a.– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 22.12.2016 r.
w sprawie regulaminu organizacyjno-porządkowego wyko‐
nywania tymczasowego aresztowania (Dz.U. z 2016 r.
poz. 2290)

regulamin u.s.p. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.12.2015 r. –
Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz.U.
poz. 2316 ze zm.)

regulamin
w.u.p.j.o.p.

– rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 7.04.2016 r. –
Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jed‐
nostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1206)
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r.o.s.w. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 27.02.2006 r.
w sprawie organizacji sądów wojskowych oraz ustalenia re‐
gulaminu wewnętrznego urzędowania tych sądów (Dz.U.
poz. 287 ze zm.)

r.p.o.p. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14.08.2003 r.
w sprawie sposobów prowadzenia oddziaływań penitencjar‐
nych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz.U.
z 2013 r. poz. 1067)

r.s.n.p. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 26.08.2003 r.
w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru
penitencjarnego (Dz.U. poz. 1496 ze zm.)

r.s.u.k. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12.06.2003 r.
w sprawie szczegółowego sposobu wykonywania uprawnień
i obowiązków kuratorów sądowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 989)

r.w.c.a. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 23.06.2015 r.
w sprawie czynności administracyjnych związanych z wy‐
konywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar i środ‐
ków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz do‐
kumentowania tych czynności (Dz.U. poz. 927 ze zm.)

r.w.o.u. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 13.06.2016 r.
w sprawie sposobu i trybu wykonywania czynności przez
kuratorów sądowych w sprawach karnych wykonawczych
(Dz.U. poz. 969 ze zm.)

r.w.p.r. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2.09.2003 r.
w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk reli‐
gijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach kar‐
nych i aresztach (Dz.U. poz. 1546)

r.w.ś.z. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 14.06.2012 r.
w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych przez pod‐
mioty lecznicze dla osób pozbawionych wolności (Dz.U.
z 2017 r. poz. 2131)

r.z.n. – rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28.11.2016 r.
w sprawie sposobu i trybu prowadzenia nauczania w zakła‐
dach karnych i aresztach śledczych (Dz.U. poz. 2004 ze zm.)

s.w.k.d.e. – rozporządzenie z 10.10.2016 r. w sprawie sposobu oraz szcze‐
gółowych warunków wykonywania kar, środków karnych
i środków zabezpieczających w systemie dozoru elektronicz‐
nego (Dz.U. poz. 1698)

u.k.s.e. – ustawa z 29.08.1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1277 ze zm.)

u.o.b.i.m. – ustawa z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1160 ze zm.)
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u.o.d.a.rz. – ustawa z 4.09.1997 r. o działach administracji rządowej
(Dz.U. z 2018 r. poz. 762 ze zm.)

u.o.k.p. – ustawa z 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U.
z 2017 r. poz. 978 ze zm.)

u.o.k.s. – ustawa z 27.07.2001 r. o kuratorach sądowych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 1014)

u.o.s.k. – ustawa z 23.06.1973 r. o opłatach w sprawach karnych (Dz.U.
z 1983 r. poz. 223 ze zm.)

u.p.e.a. – ustawa z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w ad‐
ministracji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1201 ze zm.)

u.p.o.o. – ustawa z 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1430 ze zm.)

u.p.r.d. – ustawa z 20.06.1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1260 ze zm.)

u.s.d.e. – ustawa z 7.09.2007 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wol‐
ności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektro‐
nicznego (Dz.U. z 2010 r. poz. 960 ze zm.) – nieobowiązująca

u.s.p. – ustawa z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszech‐
nych (Dz.U. z 2018 r. poz. 23 ze zm.)

u.SW – ustawa z 9.04.2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2017 r.
poz. 631 ze zm.)

p.u.s.w. – ustawa z 21.08.1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2243 ze zm.)

u.s.w.ż. – ustawa z 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawo‐
dowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 173 ze zm.)

zarządzenie nr 2/04 – zarządzenie nr 2/04 Dyrektora Generalnego Służby Wię‐
ziennej z 24.02.2004 r. w sprawie szczegółowych zasad pro‐
wadzenia i organizacji pracy penitencjarnej oraz zakresów
czynności funkcjonariuszy i pracowników działów peniten‐
cjarnych i terapeutycznych (Dz.Urz. CZSW Nr 1, poz. 2)

Organy promulgacyjne, orzecznictwo, czasopisma

Biul. PK – Biuletyn Prawa Karnego
Biul. RPO – Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich
Biul. SN – Biuletyn Sądu Najwyższego
CzPKiNP – Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych
Dz.U. – Dziennik Ustaw
Dz.Urz. CZSW – Dziennik Urzędowy Centralnego Zarządu Służby Więzien‐

nej
Dz.Urz. CZZK – Dziennik Urzędowy Centralnego Zarządu Zakładów Kar‐

nych
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Dz.Urz. MS – Dziennik Urzędowy Ministerstwa Sprawiedliwości
Dz.Urz. UE – Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej
EPS – Europejski Przegląd Sądowy
GDS – Gdańskie Studia Prawnicze
GSiP – Gazeta Sądowa i Penitencjarna
KZS – Krakowskie Zeszyty Sądowe
Mon. Praw. – Monitor Prawniczy
NKPK – Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego
NP – Nowe Prawo
ONSAiWSA – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego i woje‐

wódzkich sądów administracyjnych
OSA lub OSAB,
OSAŁ, OSAG, OSAW

– Orzecznictwo Sądów Apelacyjnych (Białystok, Łódź,
Gdańsk, Wrocław)

OSNAPiUS – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Administracyjna,
Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

OSNC – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna (od 1995 r.)
OSNCP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Cywilna, Pracy

i Ubezpieczeń Społecznych (do 1994 r.)
OSNKW – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Karna i Wojskowa
OSNP – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń

Społecznych i Spraw Publicznych (od 2003 r.)
OSNPG – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wyd. Prokuratury Gene‐

ralnej
OSNwSK – Orzecznictwo Sądu Najwyższego w Sprawach Karnych
OSN-ZD – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Zbiór Dokumentów
OSP – Orzecznictwo Sądów Polskich
OSPiKA – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych
OTK-A – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Zbiór Urzędo‐

wy, Seria A
OTK-ZU – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Zbiór Urzędo‐

wy
Pal. – Pal.
PiP – Państwo i Prawo
PiZS – Praca i Zabezpieczenie Społeczne
PnD – Paragraf na Drodze
PPiK – Przegląd Penitencjarny i Kryminologiczny
PPK – Problemy Prawa Karnego
Probl. Praw. – Problemy Praworządności
Prok. i Pr. – Prokuratura i Prawo
Przegl. Sejm. – Przegląd Sejmowy
RPO-MAT – Biuletyn Rzecznika Praw Obywatelskich – Materiały
PS – Przegląd Sądowy

23



Wykaz skrótów

PWP – Przegląd Więziennictwa Polskiego
SI – Studia Iuridica
SKKiP – Studia Kryminologiczne, Kryminalistyczne i Penitencjarne
SP – Studia Prawnicze
WPP – Wojskowy Przegląd Prawniczy
ZNIBPS – Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego

Inne

ETPC – Europejski Trybunał Praw Człowieka
LEX – system informacji prawnej Wolters Kluwer
LEX/el. – wydawnictwo elektroniczne LEX
NSA – Naczelny Sąd Administracyjny
SA – sąd apelacyjny
SN – Sąd Najwyższy

Uwaga: Artykuły powoływane bez oznaczenia są artykułami Kodeksu karnego wyko‐
nawczego.
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WPROWADZENIE

Ustawa z 6.06.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2018 r. poz. 652) stanowi –
obok Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego – trzecią kodyfikację karną
przyjętą przez polski parlament w czerwcu 1997 r. W pierwotnej wersji Kodeks ten miał
obowiązywać od 1.01.1998 r., ostatecznie jednak na mocy art. 3 ustawy z 12.12.1997 r.
o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy – Przepisy wprowa‐
dzające Kodeks postępowania karnego, ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz
o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1083) wszedł w życie w dniu 1.09.1998 r.
Od tego czasu Kodeks był wielokrotnie nowelizowany. W okresie od września 1998 r.
do sierpnia 2011 r. wydano blisko 40 ustaw nowelizujących treść tego aktu prawnego.

Pierwsza w tym zakresie była wspomniana już ustawa zmieniająca datę wejścia w życie,
kolejne miały rozmaity zakres i charakter. Były to duże ustawy kompleksowo noweli‐
zujące Kodeks karny wykonawczy zarówno w części ogólnej, jak i szczególnej (zwłaszcza
ustawa z 24.07.2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych
innych ustaw, Dz.U. poz. 1380; por. w tym zakresie T. Bulenda, R. Musidłowski, Nowe‐
lizacja kodeksu karnego wykonawczego w 2003 r. (analiza i próba oceny), PWP
2003/40–41; T. Szymanowski, Kodeks karny wykonawczy po nowelizacjach z 2003 r., PiP
2004/2), jak i niewielkie zmiany. Były one czynione ze względu na konieczność dosto‐
sowania przepisów Kodeksu do innych ustaw, w tym międzynarodowych, lub wymagań
stawianych przez orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, jak również do ustaw
wprowadzających nowe instytucje w zakresie obrotu prawnego z innymi państwami
członkowskimi Unii Europejskiej (w tym ostatnim zakresie por. np. ustawę
z 24.10.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.
poz. 1344, która weszła w życie 18.12.2008 r.).

Kolejne zmiany zostały wprowadzone przepisami ustawy z 16.09.2011 r. o zmianie usta‐
wy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1431) oraz
ustawy z 13.07.2012 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektó‐
rych innych ustaw (Dz.U. poz. 908). Druga ze wskazanych ustaw miała niewielki zakres,
nadała jedynie nowe brzmienie przepisowi art. 40 § 2, ustalając na nowo krąg podmiotów
wchodzących w skład Rady Głównej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skaza‐
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nym. Dużo istotniejsze znaczenie miała nowela z 16.09.2011 r., na mocy której dokonano
gruntownej zmiany kilku zasad – fundamentalnych dla postępowania wykonawczego.
Z najważniejszych należy wskazać zmiany w zakresie zasady zaskarżalności wszystkich
postanowień w postępowaniu wykonawczym przez dopuszczenie możliwości zaskarże‐
nia tylko orzeczeń najbardziej istotnych dla skazanego i tylko w wypadkach gdy ustawa
tak stanowi. Zniesiono zasadę udziału stron we wszystkich posiedzeniach. Odwrócono
również zasady dotyczące wykonalności postanowień w postępowaniu wykonawczym.
Wszystkie zmiany wynikające z tej nowelizacji zostały bliżej omówione w komentarzu,
przy uwzględnieniu piśmiennictwa oraz orzecznictwa opublikowanego po 1.01.2012 r.

Kolejne zmiany w Kodeksie karnym wykonawczym zostały wprowadzone w drodze
siedmiu dalszych aktów prawnych, tj. ustawy z 23.05.2013 r. o środkach przymusu bez‐
pośredniego i broni palnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1120 ze zm.), ustawy z 27.09.2013 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
poz. 1247), ustawy z 21.03.2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 619),
ustawy z 28.11.2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz.U.
poz. 21), ustawy z 6.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U.
poz. 431), ustawy z 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. poz. 396) oraz ustawy z 20.03.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks
karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 541). Bez wątpienia najobszerniejsze
zmiany – dotyczące bowiem zarówno części ogólnej, jak i szczególnej – wprowadzone
zostały ustawą z 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych
ustaw (Dz.U. poz. 396). Nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego podyktowana
była przede wszystkim koniecznością dostosowania unormowań z zakresu prawa kar‐
nego wykonawczego do zmian dokonanych w Kodeksie karnym, ponadto uwzględniono
także wymogi płynące z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz postulaty Rzecz‐
nika Praw Obywatelskich dotyczące poprawy warunków osadzonych w zakładach kar‐
nych i aresztach śledczych. Dodane lub zmienione regulacje kodeksowe dotyczyły m.in.
takich kwestii, jak problematyka zaprowiantowania osób konwojowanych, przyuczenia
osób odbywających karę pozbawienia wolności do pracy, uprawnień osadzonych do
kontaktów ze światem zewnętrznym, zwłaszcza gdy chodzi o zwiększenie liczby osób
biorących udział w widzeniu, korzystanie z aparatu telefonicznego czy prawo tymcza‐
sowo aresztowanego do korespondencji z obrońcą lub pełnomocnikiem będącym ad‐
wokatem lub radcą prawnym oraz do porozumiewania się z konsulem. Inna grupa zmian
dotyczyła zagadnień związanych z kwalifikowaniem skazanych do grup ryzyka i różni‐
cowania wobec nich form dozoru. W tym zakresie dotychczasowe rozwiązania były za‐
warte w akcie wykonawczym, co zakwestionowane zostało przez Trybunał Konstytu‐
cyjny. Nowelizacja wprowadziła też nowe rozwiązania odnoszące się do wykonywania
kar zastępczych, a także udziału stron oraz obrońcy w postępowaniu, gdy jego przed‐
miotem jest kwestia zarządzenia wykonania kary oraz dalsze stosowanie pobytu sprawcy
w zakładzie psychiatrycznym. Zasadnicza zmiana dokonana na mocy noweli
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z 20.02.2015 r. polegała na dodaniu do Kodeksu nowego rozdziału VIIa i transpozycji
norm zawartych w dotychczasowej ustawie z 7.09.2007 r. o wykonywaniu kary pozba‐
wienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego (Dz.U.
z 2010 r. poz. 960 ze zm.). Nowela z 20.02.2015 r. zarazem wprowadziła w tym zakresie
niezbędne zmiany dostosowawcze, które wynikały przede wszystkim z przyjętej w Ko‐
deksie karnym nowej koncepcji w zakresie orzekania kar i środków (karnych i zabez‐
pieczających) kontrolowanych w systemie dozoru elektronicznego. Duża część zmian
wprowadzonych w Kodeksie wynikała również ze zmian wprowadzonych w rozdziale
X k.k. i nadaniem nowego kształtu środkom zabezpieczającym.

W dalszym okresie na przestrzeni ledwie dwóch lat Kodeks nowelizowano dziesięciok‐
rotnie tj. w drodze ustawy z 10.09.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
(Dz.U. 2015 r., poz. 1573); ustawy z 11.03.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
ustawy Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. 2016, poz. 428); ustawy z 11.03.2016 r.
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.
2016, poz. 437); ustawy z 15.12.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy
(Dz.U. z 2017 r., poz. 204); ustawy z 23.03.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 768); ustawy z 12.07.2017 r. o zmianie ustawy –
Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 1452);
ustawy z 27.10.2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U., poz. 2217); ustawy z 9 .
11.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz
niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 2400); ustawy z 10.01.2018 r. o zmianie ustawy –
Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 201) oraz
ustawy z 12 .04.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie
Więziennej (Dz.U., poz. 1010).

Dokonując wykładni Kodeksu karnego wykonawczego, wykorzystano w komentarzu –
starając się zachować odpowiednie proporcje – bogaty dorobek literatury oraz orzecz‐
nictwa Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych, jak również Trybunału Konstytucyjnego
i Naczelnego Sądu Administracyjnego. Mając na uwadze, że u podstaw wykonania każ‐
dej kary spoczywa zasada humanitaryzmu oraz poszanowanie godności ludzkiej skaza‐
nego, szeroko odwołano się do orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
oraz raportów Europejskiego Komitetu do Spraw Zapobiegania Torturom oraz Nie‐
ludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) i Krajowego Mechaniz‐
mu Prewencji, w których szczególnie mocno akcentowana jest konieczność zachowania
respektu oraz poszanowania dla wskazanych wartości (podmiotowego traktowania ska‐
zanych). Nawiązano również do uniwersalnych oraz regionalnych standardów w za‐
kresie postępowania ze skazanymi o charakterze soft law, a mianowicie Wzorcowych
Reguł Minimum Postępowania z Więźniami ONZ przyjętych Genewie w 1955 r. przez
Pierwszy Kongres Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zapobiegania Przestępczości
i Postępowania ze Sprawcami Przestępstw, Rezolucji Zgromadzenia Ogólnego ONZ
43/173 z 9.12.1988 r. – Zbiór zasad mających na celu ochronę wszystkich osób podda‐
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nych jakiejkolwiek formie aresztowania bądź uwięzienia, Rezolucji Zgromadzenia Ogól‐
nego ONZ 45/111 z 14.12.1990 r. – Podstawowe zasady traktowania więźniów, czy
przyjętych 11.01.2006 r. Zaleceń Rec (2006)2 Komitetu Ministrów dla krajów człon‐
kowskich dotyczących Europejskich Reguł Więziennych. Uwzględniono także wiążące
akty prawa międzynarodowego, by wymienić tylko konwencję o ochronie praw czło‐
wieka i podstawowych wolności oraz europejską konwencję o zapobieganiu torturom
oraz nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu.

Przy powoływaniu orzecznictwa zostały podane niezbędne dane pozwalające na jego
identyfikację, co ułatwi korzystającemu z komentarza sięgnięcie do źródła w celu bliż‐
szego zapoznania się z treścią judykatu. W przypadku piśmiennictwa w razie pierwszego
powołania książki, artykułu czy glosy wskazano autora (autorów), pełny tytuł pozycji
oraz dane bibliograficzne. W toku kolejnych powołań zastosowano zapis skrócony.

Przy opracowaniu komentarza wielce pomocna była współpraca Pana Redaktora Mi‐
chała Dymińskiego oraz Pań z Wolters Kluwer Polska. Ich głęboka wiedza oraz do‐
świadczenie miały znaczący wpływ na ostateczny kształt niniejszego opracowania. Za tę
cenną pomoc składam Państwu wyrazy serdecznej wdzięczności.

Krzysztof Dąbkiewicz
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z 6.06.1997 r.

Kodeks karny wykonawczy

(Dz.U. z 2018 r. poz. 652; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1010)
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CZĘŚĆ OGÓLNA

ROZDZIAŁ I

Zakres obowiązywania

Art. 1.  [Zakres obowiązywania kodeksu. Odesłanie do k.p.k.]

§ 1. Wykonywanie orzeczeń w postępowaniu karnym, w postępowaniu w sprawach
o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe i w postępowaniu w sprawach
o wykroczenia oraz kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawie‐
nie wolności odbywa się według przepisów niniejszego kodeksu, chyba że ustawa
stanowi inaczej.
§ 2. W postępowaniu wykonawczym w kwestiach nieuregulowanych w niniejszym
kodeksie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu postępowania karnego.

1. Kodeks karny wykonawczy zawiera normy prawne dotyczące postępowania zmierzają‐
cego do wykonywania orzeczeń sądowych, regulujących sposób i tryb wykonania kar,
środków karnych, środków zabezpieczających, środków probacyjnych i środków przy‐
musu. Normy Kodeksu karnego wykonawczego mają zastosowanie także do wykony‐
wania środków orzekanych incydentalnie w toku postępowania przygotowawczego lub
jurysdykcyjnego jeszcze przed rozstrzygnięciem o zasadniczym przedmiocie procesu
(np. tymczasowe aresztowanie) oraz w zakresie wykonywania orzeczeń podjętych w sta‐
dium wykonawczym w toku różnego rodzaju postępowań incydentalnych (S. Pawela,
Prawo karne wykonawcze. Zarys wykładu, Warszawa 2007, s. 17; J. Hołda, Z. Hołda,
Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2006, s. 13; L. Bogunia, Nauka prawa karnego
wykonawczego i dyscypliny pokrewne [w:] Nowa kodyfikacja prawa karnego, t. X, Wroc‐
ław 2002, s. 273; M. Kuć, M. Gałązka, Prawo karne wykonawcze, Warszawa 2009, s. 2;
A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2001, s. 7; K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo karne,
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Warszawa 1997, s. 10). Prawo karne wykonawcze – obok prawa karnego materialnego
i prawa karnego procesowego – stanowi jedną z trzech integralnych części prawa karnego
w szerszym znaczeniu tego pojęcia. Wymienione działy prawa wskutek wielu wzajem‐
nych powiązań mają stworzyć spójny z założenia system norm, których celem jest zwal‐
czanie przestępczości (L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2001, s. 1; A. Marek, Pra‐
wo..., s. 7; K. Buchała, A. Zoll, Polskie prawo..., s. 10; T. Kalisz, Sędziowski nadzór peni‐
tencjarny. Polski model nadzoru i kontroli nad legalnością i prawidłowością wykonywania
środków o charakterze izolacyjnym, Wrocław 2010, s. 15).

2. W piśmiennictwie dominuje pogląd, że postępowanie wykonawcze stanowi ostatnie
stadium szeroko pojmowanego postępowania karnego. Cele procesu karnego nie ogra‐
niczają się bowiem tylko do rozstrzygnięcia o jego przedmiocie, ale mają też na uwadze
realizację podjętego rozstrzygnięcia. Wykonanie kary stanowi konsekwencję funkcji
orzekania (A. Kordik [w:] M. Lipczyńska, A. Kordik, Z. Kegel, Z. Świda-Łagiewska,
Polski proces karny, Warszawa 1975, s. 383; T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępo‐
wanie karne, Warszawa 2009, s. 74 i n.; J. Kosiński, Prawomocność postanowień sądowych
w postępowaniu wykonawczym, Warszawa 1982, s. 18 i n.; Z. Świda [w:] T. Szymanowski,
Z. Świda, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, Warszawa 1998, s. 12). Powyższe sta‐
nowisko wywodzi się z teoretycznoprawnej koncepcji procesu karnego, zaproponowa‐
nej przez M. Cieślaka. Zgodnie z przyjętym przez tego autora podziałem logicznym całą
drogę procesu karnego należy podzielić na trzy stadia: 1) postępowanie przygotowawcze,
2) postępowanie jurysdykcyjne oraz 3) postępowanie wykonawczo-likwidacyjne. Należy
podkreślić, że autor nie utożsamia stadium wykonawczo-likwidacyjnego z pojęciem
„postępowanie wykonawcze” w rozumieniu Kodeksu karnego wykonawczego, wskazu‐
jąc, iż to ostatnie nie obejmuje swoim zakresem np. postępowania w sprawie o ułaska‐
wienie, odszkodowania za niesłuszne skazanie (M. Cieślak, Polska procedura karna.
Podstawowe założenia teoretyczne, Warszawa 1971, s. 55). Nacisk na odróżnienie sta‐
dium wykonawczego procesu karnego od postępowania wykonawczego kładzie także
T. Grzegorczyk (T. Grzegorczyk, Obrońca w postępowaniu wykonawczym, Pal. 1989/3,
s. 50–51). Z kolei na funkcję egzekucyjną i likwidacyjną postępowania wykonawczego
wskazuje S. Waltoś, akcentując, że pierwsza polega na „wykonywaniu prawomocnych
wyroków skazujących oraz podejmowaniu niezbędnych korektur w czasie tego postę‐
powania, mających na celu bardziej sprawne wykonywanie orzeczonej kary”, natomiast
druga – na „prawnym usuwaniu skutków skazania lub łagodzenia jego efektów”

(S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1995, s. 493).

3. W art. 1 § 1 określony został przedmiotowy zakres jego obowiązywania. Zgodnie z tym
przepisem postępowanie wykonawcze obejmuje wykonywanie orzeczeń zapadłych
w postępowaniu karnym, postępowaniu w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skar‐
bowe, postępowaniu w sprawach o wykroczenia oraz wykonywanie orzeczeń dotyczą‐
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cych kar porządkowych i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności,
chyba że ustawa stanowi inaczej.

4. Należy zwrócić uwagę, że wykonywanie orzeczeń w sprawach o przestępstwa i wykro‐
czenia skarbowe odbywa się wprawdzie według przepisów Kodeksu karnego wykonaw‐
czego, jednakże z uwzględnieniem odrębności zawartych w przepisach art. 178–191
k.k.s., w tym przypadku bowiem „ustawa stanowi inaczej”.

5. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku wykonania kary aresztu, kary ograniczenia
wolności i kary grzywny, orzeczonych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, co
do zasady stosuje się przepisy niniejszego Kodeksu, jednakże przy uwzględnieniu zmian
wynikających z art. 23, 25 i 27 k.w.

6. Według przepisów Kodeksu karnego wykonawczego wykonaniu podlegają także kary
orzeczone wobec nieletnich (art. 69 § 2 ustawy z 26.10.1982 r. o postępowaniu w spra‐
wach nieletnich; Dz.U. z 2016 r. poz. 1654 zm.).

7. Do kar porządkowych skutkujących pozbawieniem wolności, o których mowa w ko‐
mentowanym artykule, należą:
1) aresztowanie orzekane na podstawie art. 287 § 2 k.p.k.;
2) kara porządkowa pozbawienia wolności do 14 dni orzekana na podstawie art. 49 § 1

ustawy z 27.07.2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018 r.
poz. 23 ze zm.).

8. Środkiem przymusu, o którym mowa w § 1 art. 1, jest także zatrzymanie. Przesłanki
stosowania tej instytucji określone zostały przepisami następujących aktów prawnych:
– art. 75 § 2, art. 244 § 1, art. 247 § 1 k.p.k.,
– art. 150 § 3 k.k.s.,
– art. 15 ust. 1 pkt 2–3 w zw. z art. 14 ust. 1 ustawy z 6.04.1990 r. o Policji (Dz.U. z 2017 r.

poz. 2067 ze zm.),
– art. 23 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 i 3 ustawy z 24.05.2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa We‐

wnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2017 r. poz. 1920 ze zm.),
– art. 14 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 i 3 ustawy z 9.06.2006 r. o Centralnym Biurze Antykorup‐

cyjnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1993 ze zm.),
– art. 17 ust. 1 pkt 3–4 ustawy z 24.08.2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych

organach porządkowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 430 ze zm.),
– art. 11 ust. 1 pkt 5–5b i ust. 1c ustawy z 12.10.1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.

z 2017 r. poz. 2365 ze zm.),
– art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu

alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
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Krzysztof Dąbkiewicz

Krzysztof Dąbkiewicz – sędzia Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Toruniu; autor ko-
mentarzy „Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia”, „Kodeks postępowania karne-
go. Komentarz do zmian 2015” oraz kilkudziesięciu artykułów i glos z zakresu prawa karnego 
procesowego, materialnego oraz prawa wykroczeń. 

Komentarz stanowi wszechstronną interpretację regulacji prawnych związanych z karą oraz 
z innymi środkami penalnymi, a także z możliwością ich indywidualizacji i egzekwowania 
zgodnie z europejskimi standardami postępowania ze skazanymi. W zakresie wykonywania 
kary pozbawienia wolności nie ograniczono się do rozważań prawnych, lecz wskazano także 
kryminologiczne aspekty funkcjonowania więzienia jako instytucji społecznej i publicznej.

Czwarte wydanie komentarza uwzględnia ostatnie nowelizacje w prawie karnym wykonaw-
czym dotyczące m.in.:
–  nadania Służbie Więziennej kompetencji podmiotu nadzorującego wykonywanie dozoru 

elektronicznego;
–   zasad orzekania przepadku przedsiębiorstwa;
–  zatrudniania skazanych.

Publikacja przeznaczona jest dla praktyków prawa: sędziów, referendarzy sądowych, asystentów 
sędziów, prokuratorów, radców prawnych, adwokatów i kuratorów sądowych. Może być przy-
datna również funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej, a także pracownikom na-
ukowym, aplikantom prawniczym i studentom wydziałów prawa. 
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