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Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 18 czerwca 2009 r.

o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy

(druk nr 581)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – KODEKS KARNY WYKONAWCZY (Dz. U. Nr 90,

poz. 557, z późn. zm.)

Art. 73.
§ 1. W zakładzie karnym utrzymuje się dyscyplinę i porządek w celu zapewnienia

bezpieczeństwa i realizacji zadań kary pozbawienia wolności, w tym ochrony
społeczeństwa przed przestępczością.

§ 2. Dyrektor ustala porządek wewnętrzny zakładu karnego.

<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 zachowania 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
komunikacyjnych, na placach spacerowych, a także do obserwacji terenu zakładu
karnego na zewnątrz budynków, w tym linii ogrodzenia zewnętrznego.

§ 3. Monitorowany obraz lub dźwięk może być utrwalany za pomocą odpowiednich
urządzeń.

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

§ 5. Obraz z kamer systemu telewizji przemysłowej, zainstalowanych w części celi
mieszkalnej przeznaczonej do celów sanitarno-higienicznych oraz w łaźniach, jest
przekazywany do monitorów lub urządzeń, o których mowa w § 3, w sposób
uniemożliwiający ukazywanie intymnych części ciała skazanego oraz
wykonywanych 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.
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§ 7. Jeżeli utrwalony obraz lub dźwięk jest istotny dla bezpieczeństwa zakładu karnego
lub bezpieczeństwa skazanego, dyrektor zakładu karnego podejmuje decyzję o
czasie jego przechowywania i sposobie wykorzystania.

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

§ 9. Monitorowanie zachowania skazanego, a także miejsc i pomieszczeń na terenie
zakładu karnego, o których mowa w § 2, realizują funkcjonariusze Służby
Więziennej oraz pracownicy tego zakładu.

§ 10. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje urządzeń i
środków technicznych służących do przekazywania, odtwarzania i utrwalania
obrazu lub dźwięku z monitoringu oraz sposób przechowywania, odtwarzania i
niszczenia zapisów oraz udostępniania ich uprawnionym podmiotom, mając na
uwadze konieczność właściwego zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku
przed utratą, zniekształceniem lub nieuprawnionym ujawnieniem.>

Art. 88.
§ 1. Skazanego odbywającego karę w systemie programowanego oddziaływania osadza się w

zakładzie karnym typu półotwartego, chyba że szczególne okoliczności uzasadniają
osadzenie go w zakładzie karnym typu zamkniętego.

§ 2. Skazanego za przestępstwo nieumyślne lub odbywającego zastępczą karę pozbawienia
wolności albo karę aresztu osadza się w zakładzie karnym typu półotwartego, chyba że
szczególne okoliczności przemawiają za osadzeniem go w zakładzie karnym innego typu.

§ 3. Skazanego stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa zakładu osadza się w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach
zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu.

§ 4. W zakładzie karnym, o którym mowa w § 3, osadza się również skazanego za
przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu
popełnianie przestępstw, chyba że szczególne okoliczności przemawiają przeciwko
takiemu osadzeniu.

§ 5. Skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności albo na karę 25 lat pozbawienia
wolności osadza się w zakładzie karnym typu zamkniętego.

§ 6. W zakładzie karnym typu zamkniętego można także osadzić, ze względu na zagrożenie
społeczne albo zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu:
1) skazanego za przestępstwo nieumyślne, odbywającego zastępczą karę pozbawienia

wolności, osobę odbywającą karę aresztu oraz skazane kobiety, a także innych
skazanych, których właściwości i warunki osobiste, sposób życia przed popełnieniem
przestępstwa, zachowanie po dokonaniu przestępstwa, negatywna ocena postawy i
zachowania w areszcie śledczym, względy bezpieczeństwa zakładu albo inne
szczególne okoliczności wskazują, że należy wobec nich wykonywać karę w
warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia,

2) skazanego, który podczas pobytu w areszcie śledczym lub zakładzie karnym naruszył
w poważnym stopniu dyscyplinę i porządek,

3) skazanego przebywającego dotychczas w zakładzie karnym typu otwartego lub
półotwartego, jeżeli negatywna ocena jego postawy i zachowania, a także względy
bezpieczeństwa zakładu wskazują, że należy wobec niego wykonywać karę w
warunkach zwiększonej izolacji i zabezpieczenia,
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4) skazanego, który popełnił przestępstwo o znacznym stopniu społecznej szkodliwości,
jeżeli jego postawa i zachowanie przemawiają za przebywaniem w zakładzie karnym
typu zamkniętego.

Art. 88a.
§ 1. Skazanego, o którym mowa w art. 88 § 3, osadza się w wyznaczonym oddziale lub celi

zakładu karnego typu zamkniętego, zawiadamiając o tym sędziego penitencjarnego.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się do skazanego, którego właściwości, warunki osobiste, motywacje,

sposób zachowania się przy popełnieniu przestępstwa, rodzaj i rozmiar ujemnych
następstw przestępstwa, sposób zachowania się w trakcie pobytu w zakładzie karnym lub
stopień demoralizacji stwarzają poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie
dla bezpieczeństwa zakładu i który:
1) popełnił przestępstwo, w szczególności:

a) zamachu na:
- niepodległość lub integralność Rzeczypospolitej Polskiej,
- konstytucyjny ustrój państwa lub konstytucyjne organy Rzeczypospolitej

Polskiej,
- życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ze szczególnym okrucieństwem,
c) wzięcia lub przetrzymania zakładnika albo w związku z wzięciem zakładnika,
d) uprowadzenia statku wodnego lub powietrznego,
e) z użyciem broni palnej, materiałów wybuchowych albo łatwo palnych,

2) podczas uprzedniego lub obecnego pozbawienia wolności stwarzał zagrożenie dla
bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego w ten sposób, że:
a) był organizatorem lub aktywnym uczestnikiem zbiorowego wystąpienia w

zakładzie karnym lub areszcie śledczym,
b) dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub inną osobę

zatrudnioną w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,
c) był sprawcą zgwałcenia albo znęcał się nad skazanym, ukaranym lub tymczasowo

aresztowanym,
d) uwolnił się lub usiłował uwolnić się z zakładu karnego typu zamkniętego lub

aresztu śledczego albo podczas konwojowania poza terenem takiego zakładu lub
aresztu.

Art. 88b.
W zakładzie karnym typu zamkniętego skazani, o których mowa w art. 88a § 2, odbywają
karę w następujących warunkach:

1) cele mieszkalne oraz miejsca i pomieszczenia wyznaczone do: pracy, nauki,
przeprowadzania spacerów, widzeń, odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych i
nauczania religii oraz zajęć kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i
sportu wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia techniczno-ochronne,

2) cele mieszkalne pozostają zamknięte całą dobę i są częściej kontrolowane niż te, w
których osadzeni są skazani, wobec których nie podjęto decyzji, o której mowa w
art. 76 § 1 pkt 7,

3) skazani mogą uczyć się, pracować, bezpośrednio uczestniczyć w nabożeństwach,
spotkaniach religijnych i nauce religii oraz korzystać z zajęć kulturalno-
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oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu, tylko w oddziale, w którym są
osadzeni,

4) poruszanie się skazanych po terenie zakładu karnego odbywa się pod
wzmocnionym dozorem i jest ograniczone tylko do niezbędnych potrzeb,

5) skazanych poddaje się kontroli osobistej przy każdorazowym wyjściu i powrocie do
cel,

6) spacer skazanych odbywa się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym
dozorem,

7) sposób osobistego kontaktowania się przedstawicieli podmiotów określonych w art.
38 § 1 ze skazanymi określa każdorazowo dyrektor zakładu karnego,

8) widzenia skazanych odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym
dozorem. Skazani nie mogą korzystać z widzeń w obecności skazanych, wobec
których nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 76 § 1 pkt 7,

9) widzenia mogą być udzielane w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z
osobami odwiedzającymi, jeżeli zachodzi poważne zagrożenie bezpieczeństwa
osób odwiedzających. Decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor zakładu karnego.
Nie dotyczy to osób, o których mowa w art. 8 § 3. Jednak na żądanie tych osób
widzeń udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze skazanymi.
W czasie korzystania z widzeń skazani nie mogą spożywać artykułów
żywnościowych i napojów,

10) skazani nie mogą korzystać z własnej odzieży i obuwia.

<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.>

Art. 116.
§ 1. Skazany ma obowiązek przestrzegania przepisów określających zasady i tryb

wykonywania kary, ustalonego w zakładzie karnym porządku oraz wykonywania
poleceń przełożonych i innych osób uprawnionych, a w szczególności:

1) poprawnego zachowania się,
2) przestrzegania higieny osobistej i czystości pomieszczeń, w których przebywa,

2a) niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o chorobie własnej oraz o
zauważonych objawach chorobowych u innego skazanego,

3) poddania się - niezależnie od obowiązków określonych w przepisach o zwalczaniu
chorób zakaźnych, wenerycznych i gruźlicy, alkoholizmu i narkomanii -
przewidzianym przepisami badaniom, leczeniu, zabiegom lekarskim, sanitarnym
oraz rehabilitacji, a skazany, co do którego sędzia penitencjarny zarządził
przeprowadzenie badań psychologicznych lub psychiatrycznych, dodatkowo -
udzielania osobom prowadzącym badania informacji o stanie zdrowia, przebytych
chorobach i urazach oraz warunkach, w jakich się wychowywał, oraz wykonywania
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zleconych przez psychiatrę lub psychologa czynności niezbędnych dla potrzeb
badania,

4) wykonywania pracy, jeżeli przepisy szczególne, także wynikające z prawa
międzynarodowego, nie przewidują zwolnienia od tego obowiązku, oraz
wykonywania prac porządkowych w obrębie zakładu karnego,

5) dbałości o mienie zakładu karnego oraz instytucji lub podmiotu gospodarczego, w
którym jest zatrudniony,

6) poddania się czynnościom mającym na celu identyfikację osoby.
§ 2. W wypadkach uzasadnionych względami porządku lub bezpieczeństwa skazany

podlega kontroli osobistej. Z tych samych względów kontroli podlegają również cele i
inne pomieszczenia, w których skazany przebywa, znajdujące się w nich przedmioty, a
także przedmioty jemu dostarczane lub przekazywane przez niego innej osobie.
Kontrolę celi i innych pomieszczeń przeprowadza się podczas nieobecności skazanych.

§ 3. Kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i
obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz
sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas
nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za
pośrednictwem osoby tej samej płci.

§ 4. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie. W razie konieczności
dopuszczalne jest naruszenie plomb gwarancyjnych oraz uszkodzenie kontrolowanych
przedmiotów w niezbędnym zakresie.

§ 5. Znalezione w czasie kontroli przedmioty, których skazany nie może posiadać, podlegają
zatrzymaniu, zaś przedmioty, których właściciela ustalono, przekazuje się do depozytu
albo przesyła się na koszt skazanego, do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub
organizacji. W uzasadnionym wypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt
zakładu karnego. Przedmioty i notatki, których właściciela nie ustalono, podlegają
zniszczeniu, pieniądze zaś oraz przedmioty wartościowe przekazuje się na rzecz Skarbu
Państwa albo na pomoc postpenitencjarną.

<§ 5a. W wypadkach uzasadnionych względami medycznymi albo potrzebą zapewnienia
bezpieczeństwa skazanego jego zachowanie może podlegać monitorowaniu.
Monitorowany obraz lub dźwięk podlega utrwalaniu.>

[§ 6. Decyzje w sprawach, o których mowa w § 4 i 5, podejmuje dyrektor zakładu karnego.
Ze zniszczenia przedmiotów i notatek oraz przekazania pieniędzy i przedmiotów
wartościowych sporządza się protokół.]

<§ 6. Decyzje w sprawach, o których mowa w § 4 – 5a, podejmuje dyrektor zakładu
karnego. Ze zniszczenia przedmiotów i notatek oraz przekazania pieniędzy i
przedmiotów wartościowych sporządza się protokół.>

Art. 212a.
§ 1. Komisja penitencjarna kwalifikuje tymczasowo aresztowanego jako stwarzającego

poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu oraz
dokonuje, co najmniej raz na 3 miesiące, weryfikacji decyzji w tym przedmiocie. O
podjętych decyzjach zawiadamia się organ, do którego dyspozycji tymczasowo
aresztowany pozostaje, oraz sędziego penitencjarnego.
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§ 2. Tymczasowo aresztowanego, o którym mowa w § 1, osadza się w wyznaczonym oddziale
lub celi aresztu śledczego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę
społeczeństwa i bezpieczeństwo tego aresztu, zawiadamiając o tym sędziego
penitencjarnego.

§ 3. Tymczasowo aresztowanego podejrzanego o popełnienie przestępstwa w zorganizowanej
grupie albo w związku mającym na celu popełnianie przestępstw osadza się w areszcie
śledczym w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i
bezpieczeństwo aresztu, chyba że szczególne okoliczności przemawiają przeciwko
takiemu osadzeniu.

§ 4. Przepisy § 1 i 2 stosuje się do tymczasowo aresztowanego, którego właściwości, warunki
osobiste, sposób zachowania się w trakcie pobytu w areszcie śledczym lub stopień
demoralizacji stwarzają poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa aresztu śledczego i który:
1) jest podejrzany o popełnienie przestępstwa, w szczególności:

a) zamachu na:
- niepodległość lub integralność Rzeczypospolitej Polskiej,
- konstytucyjny ustrój lub konstytucyjny organ Rzeczypospolitej Polskiej,
- życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
- jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ze szczególnym okrucieństwem,
c) wzięcia lub przetrzymania zakładnika albo w związku z wzięciem zakładnika,
d) uprowadzenia statku wodnego lub powietrznego,
e) z użyciem broni palnej, materiałów wybuchowych albo łatwo palnych,

2) podczas uprzedniego lub obecnego pozbawienia wolności stwarzał zagrożenie dla
bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego w ten sposób, że:
a) był organizatorem lub aktywnym uczestnikiem zbiorowego wystąpienia w

zakładzie karnym lub areszcie śledczym,
b) dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub inną osobę

zatrudnioną w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,
c) był sprawcą zgwałcenia albo znęcał się nad skazanym, ukaranym lub tymczasowo

aresztowanym,
d) uwolnił się lub usiłował uwolnić się z zakładu karnego typu zamkniętego lub

aresztu śledczego albo podczas konwojowania poza terenem takiego zakładu lub
aresztu.

Art. 212b.
<§ 1.> W areszcie śledczym tymczasowo aresztowany, o którym mowa w art. 212a, przebywa

w następujących warunkach:
1) cele mieszkalne oraz miejsca i pomieszczenia wyznaczone do: pracy, nauki,

przeprowadzania spacerów, widzeń, odprawiania nabożeństw, spotkań religijnych i
nauczania religii oraz zajęć kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i
sportu wyposaża się w odpowiednie zabezpieczenia techniczno-ochronne,

2) cele mieszkalne są częściej kontrolowane niż te, w których osadza się tymczasowo
aresztowanego, wobec którego nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 212a § 1,

3) tymczasowo aresztowany może uczyć się, pracować, bezpośrednio uczestniczyć w
nabożeństwach, spotkaniach religijnych i nauce religii oraz korzystać z zajęć
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kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury fizycznej i sportu tylko w oddziale, w
którym jest osadzony,

4) poruszanie się tymczasowo aresztowanego po terenie aresztu śledczego odbywa się
pod wzmocnionym dozorem i jest ograniczone tylko do niezbędnych potrzeb,

5) tymczasowo aresztowanego poddaje się kontroli osobistej przy każdorazowym
wyjściu i powrocie do celi,

6) spacer tymczasowo aresztowanego odbywa się w wyznaczonych miejscach pod
wzmocnionym dozorem,

7) sposób osobistego kontaktowania się przedstawicieli podmiotów określonych w art.
38 § 1 z tymczasowo aresztowanym określa każdorazowo dyrektor aresztu
śledczego,

8) widzenia odbywają się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionym dozorem. W
czasie korzystania z widzeń w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z
osobami odwiedzającymi tymczasowo aresztowany nie może spożywać artykułów
żywnościowych i napojów. Widzenia nie mogą odbywać się w obecności
tymczasowo aresztowanego, wobec którego nie podjęto decyzji, o której mowa w
art. 212a § 1,

9) tymczasowo aresztowany nie może korzystać z własnej odzieży i obuwia.
<§ 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 pomieszcze-
niach, o których mowa w § 1 pkt 1. Monitorowany obraz lub dźwięk podlega
utrwalaniu.>


