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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 8 stycznia 2010 r.

o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks karny wykonawczy
oraz ustawy - Prawo ochrony środowiska

(druk nr 754)

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. - KODEKS KARNY (Dz. U. Nr 88, poz. 55, z późn. zm.)

Art. 42.
§ 1. Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie skazania

osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w
komunikacji, w szczególności jeżeli z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika,
że prowadzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunikacji.

§ 2. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych albo pojazdów
mechanicznych określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa
wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego
lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177.

[§ 3.  Sąd może orzec zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze,
jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173 lub 174,
którego następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo
w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w
stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca
zdarzenia.]

<§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze,
jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego
następstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w
czasie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w
stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca
zdarzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi
okolicznościami.>

§ 4.  Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na zawsze w razie
ponownego skazania osoby prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach
określonych w § 3.

[Art. 47.
§ 1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu albo za

inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki uszczerbek na
zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, sąd może orzec
nawiązkę na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej,
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wpisanej do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, której
podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na cele
bezpośrednio związane z ochroną zdrowia, z przeznaczeniem na ten cel.

§ 2. W razie skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku, sąd może orzec
nawiązkę na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej,
wpisanej do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, której
podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na cele
bezpośrednio związane z ochroną środowiska, z przeznaczeniem na ten cel.

§ 3. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art. 355,
prowadzącego pojazd mechaniczny, jeżeli był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego albo zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd może orzec nawiązkę na rzecz
instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej, wpisanej do wykazu
prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, której podstawowym zadaniem lub
celem statutowym jest spełnianie świadczeń na cele bezpośrednio związane z
udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, z
przeznaczeniem na ten cel.]

<Art. 47.
§ 1. W razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu lub zdrowiu

albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, ciężki
uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, a
także w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub
art. 355, jeżeli sprawca był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka
odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia sąd może orzec nawiązkę na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.

§ 2. W razie skazania sprawcy za przestępstwo przeciwko środowisku sąd może orzec
nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej, o którym mowa w art. 400 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.).>

[Art. 49.
§ 1. Odstępując od wymierzenia kary, a także w wypadkach wskazanych w ustawie, sąd

może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz instytucji,
stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej, wpisanej do wykazu prowadzonego
przez Ministra Sprawiedliwości, której podstawowym zadaniem lub celem statutowym
jest spełnianie świadczeń na określony cel społeczny, bezpośrednio związany z ochroną
dobra naruszonego lub zagrożonego przestępstwem, za które skazano sprawcę, z
przeznaczeniem na ten cel; świadczenie to nie może przekroczyć 20.000 złotych.

§ 2. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a sąd może orzec
świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz instytucji, stowarzyszenia,
fundacji lub organizacji społecznej, o których mowa w art. 47 § 3, z przeznaczeniem na
cel bezpośrednio związany z udzielaniem pomocy osobom poszkodowanym w
wypadkach komunikacyjnych; świadczenie to nie może przekroczyć 60.000 złotych]

<Art. 49.
§ 1. Odstępując od wymierzenia kary, a także w wypadkach wskazanych w ustawie,

sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz
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Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej; świadczenie
to nie może przekroczyć 60 000 złotych.

§ 2. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a, 179 lub art. 180,
sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej do wysokości
określonej w § 1.>

[Art. 49a.
§ 1.  Organizacje społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o których mowa w art. 47 i 49,

muszą obejmować swoją działalnością terytorium całego kraju.
§ 2.  Minister Sprawiedliwości prowadzi wykaz, do którego wpisuje instytucje, organizacje

społeczne, fundacje i stowarzyszenia, o których mowa w art. 47 i 49. Wpisu do wykazu
dokonuje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Wykaz jest publikowany co
najmniej raz w roku, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Ministra
Sprawiedliwości.]

Art. 57a.
§1. Skazując za występek o charakterze chuligańskim, sąd wymierza karę przewidzianą za

przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości nie niższej od dolnej granicy
ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę.

[§ 2. W wypadku określonym w § 1 sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego, chyba że
orzeka obowiązek naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę lub
nawiązkę na podstawie art. 46. Jeżeli pokrzywdzony nie został ustalony, sąd może orzec
nawiązkę na rzecz instytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej,
wpisanej do wykazu prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, której
podstawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie świadczeń na określony
cel społeczny, bezpośrednio związany z ochroną dobra naruszonego lub zagrożonego
przestępstwem, za które skazano sprawcę, z przeznaczeniem na ten cel.]

<§ 2. W wypadku określonym w § 1 sąd orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego,
chyba że orzeka obowiązek naprawienia szkody, obowiązek zadośćuczynienia za
doznaną krzywdę lub nawiązkę na podstawie art. 46. Jeżeli pokrzywdzony nie
został ustalony, sąd może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.>

Art. 58.
§ 1. Jeżeli ustawa przewiduje możliwość wyboru rodzaju kary, sąd orzeka karę pozbawienia

wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania tylko wtedy, gdy inna kara lub
środek karny nie może spełnić celów kary.

§ 2. Grzywny nie orzeka się, jeżeli dochody sprawcy, jego stosunki majątkowe lub
możliwości zarobkowe uzasadniają przekonanie, że sprawca grzywny nie uiści i nie
będzie jej można ściągnąć w drodze egzekucji.

§ 2a. Kary ograniczenia wolności związanej z obowiązkiem, o którym mowa w art. 35 § 1,
nie orzeka się, jeżeli stan zdrowia oskarżonego lub jego właściwości i warunki osobiste
uzasadniają przekonanie, że oskarżony nie wykona tego obowiązku.
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§ 3. Jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat,
sąd może orzec zamiast kary pozbawienia wolności grzywnę albo karę ograniczenia
wolności do lat 2, w szczególności jeżeli orzeka równocześnie środek karny; karę
ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach.

[§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje się do sprawcy występku o charakterze chuligańskim.]
<§ 4. Przepisu § 3 nie stosuje się do sprawcy występku o charakterze chuligańskim

oraz do sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4.>

Art. 67.
§ 1. Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 2 lat i

biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia.
§ 2. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może w okresie próby oddać sprawcę

pod dozór kuratora lub osoby godnej zaufania, stowarzyszenia, instytucji albo
organizacji społecznej, do której działalności należy troska o wychowanie, zapobieganie
demoralizacji lub pomoc skazanym.

[§ 3.  Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do
naprawienia szkody w całości lub w części, a może na niego nałożyć obowiązki
wymienione w art. 72 § 1 pkt 1-3, 5 lub 7a, a ponadto orzec świadczenie pieniężne
wymienione w art. 39 pkt 7 oraz zakaz prowadzenia pojazdów, wymieniony w art. 39 pkt
3, do lat 2.]

<§ 3. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd zobowiązuje sprawcę do
naprawienia szkody w całości albo w części, a może na niego nałożyć obowiązki
wymienione w art. 72 § 1 pkt 1–3, 5 lub 7a, a ponadto orzec świadczenie pieniężne
wymienione w art. 39 pkt 7 lub nawiązkę oraz zakaz prowadzenia pojazdów
wymieniony w art. 39 pkt 3, do lat 2.>

§ 4. Przepis art. 74 stosuje się odpowiednio.

Art. 69.
§ 1. Sąd może warunkowo zawiesić wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności nie

przekraczającej 2 lat, kary ograniczenia wolności lub grzywny orzeczonej jako kara
samoistna, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec sprawcy celów kary, a w
szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa.

§ 2. Zawieszając wykonanie kary, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim postawę
sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste, dotychczasowy sposób życia oraz
zachowanie się po popełnieniu przestępstwa.

§ 3. Zawieszenia wykonania kary nie stosuje się do sprawcy określonego w art. 64 § 2,
chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami;
zawieszenia wykonania kary, o którym mowa w art. 60 § 3-5, nie stosuje się do sprawcy
określonego w art. 64 § 2.

[§ 4.  Zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub grzywny nie stosuje się wobec
sprawcy występku o charakterze chuligańskim; sąd może warunkowo zawiesić
wykonanie kary pozbawienia wolności w szczególnie uzasadnionych wypadkach.]

<§ 4. Zawieszenia wykonania kary ograniczenia wolności lub grzywny nie stosuje się
wobec sprawcy występku o charakterze chuligańskim. Wobec sprawcy występku o



- 5 -

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

charakterze chuligańskim oraz sprawcy przestępstwa określonego w art. 178a § 4
sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności w
szczególnie uzasadnionych wypadkach.>

Art. 178a.
§ 1. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,

prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
lat 2.

§ 2. Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego,
prowadzi na drodze publicznej lub w strefie zamieszkania inny pojazd niż określony w
§ 1,

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do
roku.

§ 3.  (uchylony).
<§ 4. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 był wcześniej prawomocnie skazany za

prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem
środka odurzającego albo za przestępstwo określone w art. 173, 174, 177 lub art.
355 § 2 popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
albo dopuścił się czynu określonego w § 1 w okresie obowiązywania zakazu
prowadzenia pojazdów mechanicznych orzeczonego w związku ze skazaniem za
przestępstwo,

podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.>

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

poz. 557, z późn. zm.)

[Rozdział VII
Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń oraz pomoc w społecznej readaptacji

skazanych]
<Rozdział VII.

Uczestnictwo społeczeństwa w wykonywaniu orzeczeń, pomoc w społecznej readaptacji
skazanych oraz Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej >

[Art. 43.
§ 1. Tworzy się Fundusz Pomocy Postpenitencjarnej, zwany dalej "Funduszem", którego

dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
§ 2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym.
§ 3. Przychodami Funduszu są środki pieniężne pochodzące z:
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1) potrąceń w wysokości 20 % wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych
zatrudnionych w formach określonych w art. 121 § 2,

2) wykonania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 7,
3) spadków, zapisów i darowizn,
4) dotacji, zbiórek i innych źródeł.

§ 4. Wydatki Funduszu przeznacza się na udzielanie pomocy osobom pozbawionym
wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz ich rodzinom. W
wyjątkowych wypadkach ze środków tych można udzielić pomocy również osobom
pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom.

§ 5. Stowarzyszenia, fundacje, organizacje i instytucje, o których mowa w art. 38 § 1, jak
również kościoły i inne związki wyznaniowe mogą otrzymywać z Funduszu środki na
udzielanie pomocy, w tym na zapewnienie czasowego zakwaterowania osobom
zwolnionym z zakładu karnego lub aresztu śledczego.

§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb udzielania
pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów karnych i aresztów
śledczych, rodzinom tych osób, pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom, a także
sposób podziału środków Funduszu, z uwzględnieniem terminów i rodzajów świadczeń
w ramach udzielanej pomocy oraz sposobu ich rozliczania.]

<Art. 43.
§ 1. Tworzy się Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej,

zwany dalej „Funduszem”.
§ 2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest

Minister Sprawiedliwości.
§ 3. Przychodami Funduszu są środki pieniężne  pochodzące z:

1) orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych,
2) potrąceń w wysokości 20 % wynagrodzenia przysługującego za pracę

skazanych zatrudnionych w formach określonych w art. 121 § 2,
3) wykonania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 7,
4) spadków, zapisów i darowizn,
5) dotacji, zbiórek i innych źródeł.

§ 4. Środki Funduszu są przeznaczane na:
1) pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz członkom ich rodzin,

zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz
materialną, udzielaną przez jednostki niezaliczane do sektora finansów
publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia,
fundacje, organizacje i instytucje,

2) pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z
zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, udzielaną
przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną,

3) pomoc postpenitencjarną osobom, o których mowa w pkt 2, udzielaną przez
podmioty wymienione w art. 38 § 1,
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4) działalność podejmowaną lub powierzoną przez dysponenta Funduszu, mającą
na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym
przestępstwem oraz pomocy postpenitencjarnej, w szczególności na:

a) promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie
sytuacji osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji
skazanych,

b) podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym
i informacyjnym,

c) pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem
szkoleń,

d) podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących
sytuacji oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób
skazanych.

§ 5. Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w § 4 pkt 1, 3 i 4, odbywa się
w trybie otwartego konkursu ofert.

§ 6. Przyznanie środków na realizację zadań, o których mowa w § 4 pkt 1, 3 i 4,
następuje na podstawie umowy.

§ 7. Podmioty, z którymi została zawarta umowa, są obowiązane do prowadzenia
wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków oraz dokonywanych z
tych środków wydatków.

§ 8. Podmioty, które otrzymały środki finansowe z Funduszu, są obowiązane do
sporządzania i przekazywania dysponentowi Funduszu sprawozdań dotyczących
wykorzystania tych środków, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji
zadania.

§ 9.  Pomocy z Funduszu nie przyznaje się w takim zakresie, w jakim została ona
udzielona z innych źródeł.

§ 10. Dysponent Funduszu kontroluje prawidłowość wydatkowania środków
otrzymanych z Funduszu pod względem racjonalności i legalności ich
wydatkowania, w tym zgodności informacji zawartych w sprawozdaniu, o którym
mowa w § 8, ze stanem faktycznym.

§ 11. Kontrola, o której mowa w § 10, odbywa się zgodnie z art. 151 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240).

§ 12. Podmioty, które wykorzystały przekazane im środki niezgodnie z celem ich
przyznania, są obowiązane do zwrotu dysponentowi Funduszu równowartości
przekazanych środków w terminie 30 dni od dnia wezwania do zwrotu.

§ 13. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem
obowiązana jest do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń.

§ 14. W wypadku ustalenia, że osoba której udzielono pomocy wykorzystała ją
niezgodnie z przeznaczeniem podmiot, który udzielił pomocy obowiązany jest do
wezwania tej osoby do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń w terminie 30
dni od dnia wezwania jej do zwrotu.

§ 15. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem i
pomimo wezwania nie zwróciła jej równowartości traci prawo do dalszej pomocy,
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chyba że zachodzą wyjątkowe okoliczności uzasadniające udzielenie jej takiej
pomocy.

§ 16. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz

członkom ich rodzin,
2) tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z

zakładów karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin,
3) warunki i tryb udzielania środków z Funduszu podmiotom, w tym w

szczególności tryb przeprowadzenia konkursu ofert, kryteria oceny oferty i
tryb zawierania umów na realizację powierzonych zadań,

4) szczegółowe zadania, na które przeznaczane są środki Funduszu,
5) sposób wykorzystywania i rozliczania środków Funduszu

- uwzględniając potrzebę prowadzenia odrębnej gospodarki finansowej w zakresie
realizacji zadań dotyczących pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz
pomocy postpenitencjarnej, a także potrzebę skutecznego i racjonalnego
wykorzystania środków Funduszu oraz osiągnięcia celów, dla których Fundusz
został utworzony.>

Art. 173.
§ 1. Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc

skazanemu w społecznej readaptacji oraz kieruje pracą sądowych kuratorów
społecznych i innych osób wykonujących dozór samodzielnie lub z upoważnienia
stowarzyszeń, organizacji i instytucji.

§ 2.  Do zakresu działania sądowego kuratora zawodowego należy w szczególności:
1) kontrolowanie zachowania skazanego w okresie próby,
2) składanie wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wykonywania

postanowienia o warunkowym zwolnieniu,
3) składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w

okresie próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod
dozór lub zwolnienie od dozoru,

4) składanie wniosków o odroczenie lub o przerwę wykonania kary lub o odwołanie
odroczenia lub przerwy wykonania kary,

5) składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego
zwolnienia,

6) składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo
zawieszono, oraz o wykonanie kary zastępczej,

7) składanie wniosków o wszczęcie postępowań dotyczących wykonania kary
ograniczenia wolności,

[8) udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej,]
<8) udzielanie pomocy postpenitencjarnej,>
9) branie udziału w posiedzeniach sądu w przedmiocie wykonywania środków

karnych związanych z poddaniem sprawcy próbie, jeżeli sprawca oddany był pod
dozór lub w sprawach wszczętych na wniosek kuratora,
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10) podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanego do
zwolnienia z zakładu karnego.

[Art. 196a.
§ 1. Instytucje, fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje społeczne wpisane do wykazu

prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, o którym mowa w art. 49a § 2 Kodeksu
karnego, są obowiązane do końca każdego roku kalendarzowego przekazać Ministrowi
Sprawiedliwości aktualne informacje o swoich podstawowych zadaniach lub celach
statutowych, zaś fundacje, stowarzyszenia oraz organizacje społeczne również
informacje o zasięgu działania.

§ 2. Instytucje, fundacje, stowarzyszenia lub organizacje społeczne, które w wyniku
wykonania prawomocnie orzeczonego środka karnego w postaci nawiązki określonej w
art. 47 Kodeksu karnego lub świadczenia pieniężnego określonego w art. 49 Kodeksu
karnego otrzymały środki finansowe, są obowiązane do sporządzania i przekazywania
Ministrowi Sprawiedliwości rocznych sprawozdań dotyczących wykorzystania tych
środków, w terminie do dnia 20 lutego roku następującego po roku, w którym je
otrzymały, oraz do wyodrębnienia tych środków w ewidencji księgowej.

§ 3. Sprawozdanie, o którym mowa w § 2, powinno zawierać informację o wysokości
otrzymanych środków finansowych oraz rozliczenie tych środków, ze wskazaniem celów,
na które zostały przeznaczone.

§ 4. Minister Sprawiedliwości może zlecić kontrolę zgodności z prawdziwym stanem danych
zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa w § 2. Kontrola może także dotyczyć
spełnienia przez instytucję, fundację, stowarzyszenie lub organizacje społeczne
obowiązków, o których mowa w § 1 lub 2. Ocenie Ministra Sprawiedliwości podlega
również celowość i gospodarność wydatkowania przez te podmioty otrzymanych
środków.

§ 5. W przypadku stwierdzenia, że instytucja, stowarzyszenie, fundacja lub organizacja
społeczna wykorzystała środki finansowe, o których mowa w § 2, niezgodnie z ich
przeznaczeniem, nie wyodrębniła tych środków w ewidencji księgowej lub nie
przekazała informacji, o których mowa w § 1, Minister Sprawiedliwości wykreśla, w
drodze decyzji administracyjnej, ten podmiot z wykazu, o którym mowa w art. 49a § 2
Kodeksu karnego.

§ 6. Prezesi sądów apelacyjnych są obowiązani, w terminie do dnia 20 lutego każdego roku,
przekazać Ministrowi Sprawiedliwości zestawienie środków finansowych przekazanych
w poprzednim roku poszczególnym instytucjom, fundacjom, stowarzyszeniom oraz
organizacjom społecznym, w wyniku wykonania orzeczeń, o których mowa w § 2,
zapadłych w sądach na obszarze danej apelacji.]

Art. 242.
§ 1. Jeżeli w części ogólnej niniejszego kodeksu używa się określenia "skazany",

odpowiednie przepisy mają zastosowanie także do tymczasowo aresztowanego.
§ 2. Jeżeli niniejszy kodeks używa w znaczeniu ogólnym określenia "oskarżony", należy

przez to rozumieć również podejrzanego.
§ 3. Jeżeli niniejszy kodeks używa w znaczeniu ogólnym określenia "kara pozbawienia

wolności", należy przez to rozumieć również zastępczą karę pozbawienia wolności,
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karę aresztu wojskowego, zasadniczą lub zastępczą karę aresztu, karę porządkową oraz
środek przymusu skutkujący pozbawienie wolności, chyba że ustawa stanowi inaczej.

§ 4. Określenie "sąd" bez bliższego sprecyzowania oznacza sąd powszechny lub wojskowy,
który wydał wyrok w pierwszej instancji, z tym zastrzeżeniem, że art. 6 § 1, art. 7, 8 §
2, art. 10, 13 i 15 oraz art. 18-24 stosuje się odpowiednio do sądu penitencjarnego lub
innego sądu właściwego na podstawie niniejszego kodeksu.

§ 5. Użyte w niniejszym kodeksie określenie "przeciętne miesięczne wynagrodzenie
pracowników" oznacza przeciętne wynagrodzenie miesięczne w poprzednim kwartale,
obowiązujące od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej
"Monitor Polski" do celów emerytalno-rentowych.

§ 6. Przez pojęcie nadzoru nad korespondencją rozumie się otwarcie listu i sprawdzenie jego
zawartości.

§ 7. Przez pojęcie cenzury korespondencji rozumie się zapoznawanie się z treścią pisma oraz
usunięcie części jego tekstu lub uczynienie go nieczytelnym.

§ 8. Przez pojęcie zatrzymania korespondencji rozumie się nieprzekazanie jej adresatowi i
dołączenie do akt osobowych skazanego.

§ 9. Przez pojęcie nadzoru nad widzeniem rozumie się zapewnienie porządku w czasie jego
trwania.

§ 10. Przez pojęcie kontroli rozmowy w trakcie widzenia lub telefonicznej rozumie się
zapoznawanie się z jej treścią oraz możliwość jej przerwania.

§ 11. Kontrola paczki oznacza sprawdzanie jej opakowania i zawartości.
§ 12. Użyte w niniejszym kodeksie określenia "kościół", "inny związek wyznaniowy" należy

rozumieć jako kościół, inny związek wyznaniowy o ustawowo uregulowanej sytuacji
prawnej.

§ 13. Przez użyte w art. 91 pkt 7, art. 92 pkt 9 oraz w art. 139 § 3 i 4 określenie "w roku"
należy rozumieć okres 12 miesięcy poprzedzających dzień rozpoczęcia korzystania z
kolejnej przepustki lub zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego.

§ 14. Przez użyte w niniejszym kodeksie określenia "zakład pracy" i "podmiot zatrudniający"
należy rozumieć pracodawcę jako jednostkę organizacyjną zatrudniającą pracowników.

[§ 15. Przez pojęcie wynagrodzenia przypadającego skazanemu rozumie się kwotę, pozostałą
po dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia przysługującego składek na ubezpieczenie
społeczne i kwoty na fundusz pomocy postpenitencjarnej, stanowiącą podstawę do
naliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.]

<§ 15. Przez pojęcie wynagrodzenia przypadającego skazanemu rozumie się kwotę,
pozostałą po dokonaniu potrąceń z wynagrodzenia przysługującego składek na
ubezpieczenie społeczne i kwoty na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz
Pomocy Postpenitencjarnej, stanowiącą podstawę do naliczenia zaliczki na
podatek dochodowy od osób fizycznych.>
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USTAWA  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA (Dz. U. z

2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.)

Art. 401.
1. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy są wpływy z tytułu opłat

za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych pobieranych na
podstawie ustawy oraz przepisów szczególnych.

2. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być dobrowolne
wpłaty, zapisy, darowizny, świadczenia rzeczowe i wpływy pochodzące z fundacji oraz
wpływy z przedsięwzięć organizowanych na rzecz ochrony środowiska i gospodarki
wodnej.

3. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być środki
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pochodzące ze źródeł zagranicznych,
niepodlegające zwrotowi, inne niż środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej.

4. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą otrzymywać dotacje z budżetu
państwa w zakresie określonym w odrębnych ustawach.

5. Przychodami Narodowego Funduszu i wojewódzkich funduszy mogą być także
przychody z tytułu emisji obligacji własnych oraz inne przychody związane z
działalnością tych funduszy.

6. Narodowy Fundusz i wojewódzkie fundusze mogą zaciągać kredyty i pożyczki.
7. Przychodami Narodowego Funduszu są także:

1) wpływy z opłat, o których mowa w art. 210 ust. 1;
2) wpływy z opłat ustalanych na podstawie przepisów ustawy - Prawo geologiczne i

górnicze;
3) wpływy z należności i opłat, o których mowa w art. 142 ustawy z dnia 18 lipca 2001

r. - Prawo wodne;
4) wpływy z opłat zastępczych, o których mowa w art. 9a ust. 1 pkt 2 i ust. 8 pkt 2

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.
625, z późn. zm.), oraz wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art.
56 ust. 1 pkt 1a tej ustawy;

5) wpływy z opłat ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o substancjach zubożających warstwę ozonową (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 oraz z
2005 r. Nr 175, poz. 1458 i Nr 203, poz. 1683);

6) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz.
1199, z 2007 r. Nr 35, poz. 217 i Nr 99, poz. 666 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11);

7) wpływy z opłat za przyznanie uprawnień do emisji i opłat za wpis do Krajowego
Rejestru Uprawnień do Emisji pobieranych na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia
2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnianych i
innych substancji, a także wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art.
50 ust. 1 tej ustawy;
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8) wpływy z opłat produktowych pobieranych na podstawie przepisów o obowiązkach
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie
produktowej i opłacie depozytowej;

9) wpływy z opłat, o których mowa w art. 12 ust. 2, art. 14 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji;

10) wpływy z opłat, o których mowa w art. 64 ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia
29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy
z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 80 ust. 1-9 tej ustawy;

11) środki przekazane przez wprowadzających sprzęt na podstawie art. 23a ust. 4 pkt 2
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w
wykonaniu obowiązku prowadzenia publicznych kampanii edukacyjnych;

12) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 32 i 33 ustawy z dnia 29
czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124,
poz. 859);

13) wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na podstawie art. 97-102 ustawy z dnia 24
kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666)[.]<;>

<14) wpływy z nawiązek wymierzanych na podstawie art. 47 § 2 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.).>

<7a. Przychody, o których mowa w ust. 7 pkt 14, przeznacza się wyłącznie na cele
związane z ochroną środowiska.>

8. Przychodami wojewódzkich funduszy są także wpływy z opłat, o których mowa w art. 64
ust. 2 i 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym, a także wpływy z kar pieniężnych wymierzanych na
podstawie art. 80 ust. 1-9 tej ustawy.


