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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej na 43. posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2009 r. ustawę  

o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy. 
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USTAWA 

z dnia 18 czerwca 2009 r.  

 

o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy  

 

Art. 1. 
W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, 
poz. 557, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:  

1) po art. 73 dodaje się art. 73a w brzmieniu:  

„Art. 73a. § 1. Zakłady karne mogą być monitorowane przez wewnętrzny   
system urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk, w tym przez 
system telewizji przemysłowej.  

§ 2. Monitorowanie, zapewniające możliwość obserwowania za-
chowania skazanego, można stosować w szczególności w celach 
mieszkalnych wraz z częścią przeznaczoną do celów sanitarno-
higienicznych, w łaźniach, w pomieszczeniach wyznaczonych do 
widzeń, w miejscach zatrudnienia osadzonych, w ciągach komu-
nikacyjnych, na placach spacerowych, a także do obserwacji te-
renu zakładu karnego na zewnątrz budynków, w tym linii ogro-
dzenia zewnętrznego. 

§ 3. Monitorowany obraz lub dźwięk może być utrwalany za pomo-
cą odpowiednich urządzeń. 

§ 4. Monitorowanie i utrwalanie dźwięku nie może obejmować in-
formacji objętych tajemnicą spowiedzi lub tajemnicą prawnie 
chronioną. 

§ 5. Obraz z kamer systemu telewizji przemysłowej, zainstalowa-
nych w części celi mieszkalnej przeznaczonej do celów sanitar-
no-higienicznych oraz w łaźniach, jest przekazywany do monito-
rów lub urządzeń, o których mowa w § 3, w sposób uniemożli-

                                      
1) 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 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, 
poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 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 i Nr 226, poz. 1648, z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 214, poz. 1344 oraz z 2009 r. 
Nr 8, poz. 39 i Nr 22, poz. 119.  
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wiający ukazywanie intymnych części ciała skazanego oraz wy-
konywanych przez niego intymnych czynności fizjologicznych. 

§ 6. Utrwalony obraz lub dźwięk, który nie zawiera informacji 
wskazujących na popełnienie przestępstwa lub nie jest istotny dla 
bezpieczeństwa zakładu karnego albo bezpieczeństwa skazanego, 
podlega niezwłocznemu zniszczeniu.  

§ 7. Jeżeli utrwalony obraz lub dźwięk jest istotny dla bezpieczeń-
stwa zakładu karnego lub bezpieczeństwa skazanego, dyrektor 
zakładu karnego podejmuje decyzję o czasie jego przechowywa-
nia i sposobie wykorzystania. 

§ 8. O stosowaniu monitorowania w określonych miejscach i po-
mieszczeniach decyduje dyrektor zakładu karnego, mając na celu 
zapewnienie porządku i bezpieczeństwa w zakładzie karnym. 

§ 9. Monitorowanie zachowania skazanego, a także miejsc i po-
mieszczeń na terenie zakładu karnego, o których mowa w § 2,  
realizują funkcjonariusze Służby Więziennej oraz pracownicy te-
go zakładu. 

§ 10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, ro-
dzaje urządzeń i środków technicznych służących do przekazy-
wania, odtwarzania i utrwalania obrazu lub dźwięku z monitorin-
gu oraz sposób przechowywania, odtwarzania i niszczenia zapi-
sów oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom, mając na 
uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego 
obrazu lub dźwięku przed utratą, zniekształceniem lub nieupraw-
nionym ujawnieniem.”;  

2) po art. 88b dodaje się art. 88c w brzmieniu: 

„Art. 88c. Stałemu monitorowaniu podlega zachowanie skazanego, o którym 
mowa w art. 88 § 3 i art. 88a § 2, w celach mieszkalnych wraz z 
częścią przeznaczoną do celów sanitarno-higienicznych oraz w 
miejscach i pomieszczeniach, o których mowa w art. 88b pkt 1. 
Monitorowany obraz lub dźwięk podlega utrwalaniu.”; 

3) w art. 116:  

a) po § 5 dodaje się § 5a w brzmieniu:  

„§ 5a. W wypadkach uzasadnionych względami medycznymi albo potrze-
bą zapewnienia bezpieczeństwa skazanego jego zachowanie może  
podlegać monitorowaniu. Monitorowany obraz lub dźwięk podlega u-
trwalaniu.”,  

b) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Decyzje w sprawach, o których mowa w § 4 – 5a, podejmuje dyrek-
tor zakładu karnego. Ze zniszczenia przedmiotów i notatek oraz prze-
kazania pieniędzy i przedmiotów wartościowych sporządza się proto-
kół.”; 
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4) w art. 212b dotychczasową treść oznacza się jako § 1 oraz dodaje się § 2 w 
brzmieniu: 

„§ 2. Stałemu monitorowaniu podlega zachowanie tymczasowo aresztowanego, 
o którym mowa w art. 212a § 1 i 4, w celach mieszkalnych wraz z częścią 
przeznaczoną do celów sanitarno-higienicznych oraz w miejscach i pomie-
szczeniach, o których mowa w § 1 pkt 1. Monitorowany obraz lub dźwięk 
podlega utrwalaniu.”. 

 

Art. 2. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. 
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