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Zakres tematyczny zajęć

Podstawowe założenia dotyczące wykonywania kary pozbawienia
wolności:

• CELE WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI;

• KLASYFIKACJA SKAZANYCH;

• PRACA OSOBOPOZNAWCZA, BADANIA I OCENY SKAZANYCH;

• RODZAJE I TYPY ZAKŁADÓW KARNYCH ORAZ SYSTEMY WYKONYWANIA 
KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI;

• STATUS PRAWNY SKAZANYCH;

• ODROCZENIE I PRZERWA W WYKONYWANIU K.P.W.

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w stosunku do poszczególnych
grup skazanych:

• SKAZANI "NIEBEZPIECZNI";

• KOBIETY;

• MŁODOCIANI;

• WIĘŹNIOWIE SUMIENIA;

Orzekanie i wykonywanie warunkowego zwolnienia z reszty kary
pozbawienia wolności oraz zwalnianie skazanych z zakładów karnych.



PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE WYKONYWANIA
KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI:

• CELE WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA
WOLNOŚCI;

• KLASYFIKACJA SKAZANYCH;

• PRACA OSOBOPOZNAWCZA, BADANIA I OCENY
SKAZANYCH;

• RODZAJE I TYPY ZAKŁADÓW KARNYCH ORAZ SYSTEMY
WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI;

• STATUS PRAWNY SKAZANYCH



Cele wykonywania kary 
pozbawienia wolności

KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI –> 
art. 32 pkt 3-5 KK

Cele wykonania kary pozbawienia 
wolności a cele wymiaru kary 

pozbawienia wolności
Art. 67 KKW - Wykonywanie kary pozbawienia 
wolności ma na celu wzbudzanie w skazanym 
woli współdziałania w kształtowaniu jego 
społecznie pożądanych postaw, w 
szczególności:

•1) poczucia odpowiedzialności

•2) potrzeby przestrzegania porządku 
prawnego

•3) wszystko celem powstrzymania skazanego 
od powrotu do przestępstwa.

Art. 53 KK: celem kary jest sprawiedliwa, 
adekwatna odpłata (proporcjonalność kary do 
stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu) 
oraz prewencja szczególna (wychowanie i 
zapobieganie) i ogólna (kształtowanie 
świadomości prawnej społeczeństwa).



Cele wykonywania kary pozbawienia wolności 
– czy tylko prewencja indywidualna?

CEL IZOLACYJNO-ZABEZPIECZAJĄCY

•W zakładzie karnym utrzymuje się dyscyplinę i porządek w celu zapewnienia bezpieczeństwa i 
realizacji zadań kary pozbawienia wolności, w tym ochrony społeczeństwa przed przestępczością.

Art. 73 § 1 KKW

•W celu stwarzania warunków sprzyjających indywidualnemu postępowaniu ze skazanymi, 
zapobieganiu szkodliwym wpływom skazanych zdemoralizowanych oraz zapewnieniu skazanym 
bezpieczeństwa osobistego, wyboru właściwego systemu wykonywania kary, rodzaju i typu zakładu 
karnego oraz rozmieszczenia skazanych wewnątrz zakładu karnego - dokonuje się ich klasyfikacji.

Art. 82 § 1 KKW

•Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy (…) ochrona społeczeństwa przed sprawcami 
przestępstw lub przestępstw skarbowych.

Art. 2 ust. 2 pkt 5 Ustawy o Służbie Więziennej



Społecznie pożądane 
postawy

 „Kształtowanie” = proces zmierzający do względnie 

trwałego stanu prowadzący do nadania określonej 

postaci,  formowania osobowości

 „Pożądane” = akceptowalne społecznie 

 „Postawy” = uzewnętrzniony stosunek sprawcy do 

otaczającego go świata, w tym do obowiązujących 

w społeczeństwie zasad i porządku prawnego 

 Przykładowe postawy:

 poczucie odpowiedzialności, a więc gotowość 

poniesienia konsekwencji określonych zachowań. 

 potrzeba przestrzegania porządku prawnego jako ogółu 

norm obowiązujących w państwie, bez względu na 

przynależność do danej gałęzi prawa. 



Granice społecznie pożądanych 
postaw

PLAN MAKSYMALNY 
– pełna resocjalizacja 

skazanego; skazany będzie 
przestrzegał nie tylko norm 

prawnych, ale również 
moralnych, obyczajowych

PLAN MINIMALNY 
– poprawa jurydyczna, 

polityczna => zapobieżenie 
recydywie



Zasada indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności

+ mechanizm przenoszenia skazanych z zakładu karnego jednego typu do zakładu 
karnego innego typu (art. 89 KKW) oraz zmiany systemu wykonywania kary 

pozbawienia wolności.

Instrumenty indywidualizacji wykonywania kary pozbawienia wolności

rodzaje zakładów karnych (art. 
69 KKW),

typy zakładów karnych (art. 70 KKW)
systemy odbywania kary 

pozbawienia wolności (art. 81 KKW). 

INDYWIDUALIZACJA WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA WOLNOŚCI = dostosowanie 
sposobu wykonywania tej kary do właściwości i warunków osobistych skazanego.



Klasyfikacja skazanych – art. 82 
KKW

 Klasyfikacja ma na celu:

 stworzenie warunków sprzyjających 
indywidualnemu postępowaniu ze 
skazanymi, 

 zapobieganie szkodliwym 
wpływom, 

 zapewnienie bezpieczeństwa 
osobistego, 

 właściwy wybór systemu 
wykonywania kary, rodzaju i typu 
zakładu karnego (klasyfikacja 
zewnętrzna,  prawna), 

 rozmieszczenie skazanych wewnątrz 
zakładu karnego (klasyfikacja 
wewnętrza, pedagogiczna).



Podstawy 

klasyfikacji

 BADANIA OSOBOPOZNAWCZE - art. 82§3 KKW oraz § 9 rozporządzenie 
Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobów prowadzenia 
oddziaływań penitencjarnych w zakładach karnych i aresztach 
śledczych z dnia 14 sierpnia 2003 r. (Dz.U. Nr 151, poz. 1469 ze zm.)

 Prowadzenie badań osobopoznawczych dokumentuje się 
poprzez wskazanie zastosowanych metod badania oraz zapis 
uzyskanych informacji dotyczących skazanego.

PONADTO:

 treść podlegającego wykonaniu orzeczenia;

 uzasadnienie orzeczenia;

 przekazane przez sąd w trybie art. 11 KKW informacje dotyczące 
skazanego;

 wyciąg z poprzednich akt wykonawczych;

 orzeczenie psychologiczno penitencjarne;

 inne posiadane przez zakład karny materiały osobopoznawcze
orzeczenia lekarskie, postanowienia o warunkowym zwolnieniu, 
wywiady środowiskowe

 Przeprowadzenie wywiadu może być zarządzone przez 
dyrektora zakładu karnego (aresztu śledczego). Por. art. 14 §
1 KKW.



Badania osobopoznawcze polegają 
w szczególności na analizie:

danych osobowych 
skazanego;

informacji dotyczących życia 
rodzinnego skazanego;

kontaktów społecznych 
skazanego;

przyczyn i okoliczności 
popełnienia przez skazanego 

przestępstwa;

uprzedniej karalności;
stopnia podatności 

skazanego na wpływy 
podkultury przestępczej;

zachowań wskazujących na 
możliwość występowania 

zaburzeń psychicznych albo 
uzależnienia od alkoholu, 
środków odurzających lub 

substancji psychotropowych;

umiejętności przystosowania 
się skazanego do warunków i 

wymagań zakładu;

wyników badań 
psychologicznych, a także 

psychiatrycznych.



Badania 
osobopoznawcze

realizuje się w 
szczególności 

poprzez:

 wywiad ze skazanym;

 rozmowy ze skazanym;

 obserwację zachowań skazanego;

 wykorzystanie wyników badań 
psychologicznych;

 analizę dokumentów dotyczących 
skazanego, w tym wywiadu 
środowiskowego, w przypadku zlecenia 
jego wykonania, oraz informacji 
dotyczących osoby skazanego 
przesłanych przez sąd;

 rozmowy i korespondencję z rodziną i 
innymi osobami bliskimi skazanemu;

 zapoznawanie się z treścią 
korespondencji skazanego, jeżeli 
podlega ona nadzorowi lub cenzurze.



Kryteria klasyfikacji 

STATYCZNE DYNAMICZNE

➢ Płeć

➢ Uprzednie odbywanie 
kary pozbawienia 

wolności

➢ Umyślność/nieumyślność 

czynu

➢ Rodzaj popełnionego 
przestępstwa

➢ Wiek

➢ Czas pozostały do odbycia 

kary

➢ Stan zdrowia fizycznego                
i psychicznego

➢ Stopień demoralizacji
i zagrożenia społecznego



Podmiot dokonujący 
klasyfikacji skazanych 

Podmiot dokonujący 
klasyfikacji skazanych 

SĄD I INSTANCJI 
– art. 62 KK 

KOMISJA 
PENITENCJARNA  

- art. 74, 76 § 1 pkt 1 i 

2 KKW

SĄD PENITENCJARNY 

– art. 74 KKW



Tryb klasyfikacji

•Art. 62 KK: Orzekając karę pozbawienia wolności, sąd może określić rodzaj i typ zakładu karnego, w którym 
skazany ma odbywać karę, a także orzec system terapeutyczny jej wykonania.

SĄD I INSTANCJI

•Dokonuje zmiany określonego w wyroku rodzaju i typu zakładu karnego, a także orzeczonego systemu 
terapeutycznego wykonywania kary 

SĄD PENITENCJARNY

•kieruje skazanego do właściwego zakładu karnego (rodzaju i typu) oraz do określonego systemu odbywania 
kary , jeżeli nie określił tego sąd w wyroku – art. 76 § 1 pkt 1 i 2 KKW

•w wypadku ucieczki skazanego z zakładu karnego typu półotwartego albo otwartego lub niezgłoszenia się do 
takiego zakładu po jego opuszczeniu na podstawie stosownego zezwolenia, podejmuje decyzję o skierowaniu 
skazanego do danego rodzaju i typu zakładu karnego – art. 74 § 1 KKW

•Jeżeli po wydaniu postanowienia przez sąd penitencjarny zajdą nowe okoliczności uzasadniające zmianę 
rodzaju i typu zakładu karnego lub systemu terapeutycznego - art. 74 § 2 KKW

KOMISJA PENITENCJARNA



Decyzja 
klasyfikacyjna

 Jeżeli sąd w wyroku skazującym na k.p.w. nie dokonał klasyfikacji 
skazanego

 Komisja penitencjarna określa rodzaj, typ zakładu karnego oraz 
system, w którym kara ma być wykonywana

 Kontrola decyzji klasyfikacyjnej:

 Decyzja jest zaskarżalna skargą,

 Skarga przysługuje zarówno na decyzje w przedmiocie 
klasyfikacji zewnętrznej, jak i klasyfikacji wewnętrznej;

 Klasyfikacja może być kontrolowana również w trybie nadzoru 
Dyrektora Generalnego SW lub dyrektora okręgowego SW;

 sędzia penitencjarny może ingerować w sposób rozmieszczenia 
skazanych w zakładzie karnym w trybie nadzoru 
penitencjarnego → § 2 NadzPenR;

 podlega kontroli sądu penitencjarnego z urzędu (art. 76 §
2 KKW).

 Weryfikacja decyzji:

 Decyzja klasyfikacyjna podlega niezwłocznej weryfikacji w razie 
ujawnienia nowych okoliczności mających wpływ na 
klasyfikację, zwłaszcza po uzyskaniu wyników badań 
osobopoznawczych, w tym psychologicznych i psychiatrycznych 
(§ 52 ust. 3 RegWykKPWR).

 Weryfikacja decyzji nie oznacza, że uchyla się dotychczasową 
decyzję. Decyzja weryfikacyjna może być decyzją zmieniającą 
poprzednią decyzję. Podlega ona zaskarżeniu skargą na 
podstawie art. 7 KKW.



Rodzaje zakładów 
karnych – art. 69 KKW

RODZAJE 
ZAKŁADÓW 
KARNYCH

DLA 
MŁODOCIANYCH

DLA 
RECYDYWISTÓW 

PENITENCJARNYCH

DLA ODBYWAJĄCYCH 
KARĘ ARESZTU 

WOJSKOWEGO

DLA ODBYWAJĄCYCH 
KARĘ PO RAZ PIERWSZY



Zakłady karne

•Zakłady karne podlegają Ministrowi Sprawiedliwości.

ART. 68 KKW:

•§ 1. Zakładem karnym kieruje dyrektor, a wyodrębnionym oddziałem może kierować podlegający dyrektorowi 
kierownik.

•§ 2. Funkcjonariusze i pracownicy zakładu karnego, w którym skazany przebywa, a także osoby kierujące jego 
pracą lub innymi zajęciami są, w zakresie wykonywanych przez nich czynności służbowych, przełożonymi 
skazanego.

•§ 3. Zakłady karne mogą być tworzone jako samodzielne zakłady lub jako wyodrębnione oddziały zakładów 
karnych i aresztów śledczych. Kilka zakładów może posiadać wspólną administrację bądź wydzielone służby.

•§ 4. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, tworzy i znosi zakłady karne, mając na względzie istniejące 
potrzeby w tym zakresie.

•§ 4a. Dyrektor Generalny Służby Więziennej, w drodze zarządzenia, określa przeznaczenie zakładów karnych, 
uwzględniając w szczególności potrzebę zapewnienia oraz racjonalnego wykorzystania miejsc 
zakwaterowania dla wszystkich grup skazanych.

•§ 5. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej, w drodze zarządzenia, tworzy i 
znosi zakłady karne dla odbywających karę aresztu wojskowego, mając na względzie istniejące potrzeby w 
tym zakresie oraz konieczność zapewnienia warunków szkolenia wojskowego osób w nich przebywających.

ART. 72 KKW:



Zakłady karne dla 
młodocianych

W zakładzie karnym dla młodocianych: 

istnieje obowiązek poddawania 
młodocianych badaniom 

psychologicznym (art. 84 § 3 KKW), 

obowiązkowe jest odbywanie kary w 
systemie programowanego 

oddziaływania (art. 95 § 1 KKW), co 
oznacza jednocześnie wykonywanie 

kary w zakładzie karnym typu 
półotwartego (art. 88 § 1 KKW), 

osadzeni mają prawo do dodatkowego 
widzenia w miesiącu (art. 91a KKW),

na zakładzie karnym spoczywają 
dodatkowe obowiązki w zakresie 

edukacji (art. 130 § 2 i 3 KKW).

Ratio legis. W doktrynie trafnie podkreśla się potrzebę wyodrębnienia 
zakładów karnych dla młodocianych z uwagi na niepełne 

ukształtowanie ich osobowości i w związku z tym większe 
prawdopodobieństwo pozytywnych rezultatów resocjalizacyjnych 

(por. Szymanowski, Świda, KKW. Komentarz, s. 183). 



Zakłady karne dla 
młodocianych

Nie ma spójności pomiędzy pojęciem młodocianego na gruncie art. 115 § 10 KK i art. 
84 § 1 KKW. Sprawca, który miał status młodocianego w toku postępowania, nie musi 

go mieć w trakcie wykonywania kary pozbawienia wolności. Nawet jeśli sąd w 
wyroku skazującym zastosował wobec sprawcy pewne instytucje ze względu na 

status młodocianego (np. warunkowe zawieszenie wykonania kary z obligatoryjnym 
dozorem, art. 73 § 2 KKW; wydłużony okres próby, art. 70 § 2 KKW), to w razie 

wprowadzenia kary pozbawienia wolności do wykonania, okoliczność ta nie ma 
znaczenia.

Młodociany na gruncie KK i na gruncie KKW.

art. 115 § 10 KK: młodociany to osoba, która 
w chwili czynu nie ukończyła 21 lat, a w 

chwili orzekania przez sąd pierwszej instancji –
24 lat.

art. 84 § 1 KKW: młodociany to skazany, który 
w chwili wydawania decyzji klasyfikacyjnej 

nie ukończył 21 roku życia



W zakładzie karnym dla 
młodocianych będą przebywać:

SKAZANI PRZED UKOŃCZENIEM 21. ROKU ŻYCIA SKAZANI PO UKOŃCZENIU 21. ROKU ŻYCIA

• sprawcy skazani na karę

pozbawienia wolności, którzy po
ukończeniu 15 lat, a przed
ukończeniem 17. roku życia popełnili

jedno z przestępstw wymienionych
w art. 10 § 2 KK;

• skazani, którzy popełnili przestępstwo
po ukończeniu 17. roku życia, a
przed ukończeniem 21 lat;

• nieletni, wobec których orzeczono
umieszczenie w zakładzie

poprawczym, a następnie zostali
skazani na karę pozbawienia
wolności (art. 92 § 1 NielU).

• Skazani pozostawieni w zakładzie karnym 

dla młodocianych po ukończeniu 21 lat:
- decyzją komisji penitencjarnej, gdy zajdzie 

„uzasadniony wypadek”– decyzja taka 

powinna być podejmowana w każdym 
przypadku, w którym zachodzi większe 

prawdopodobieństwo osiągnięcia celów 
kary pozbawienia wolności w zakładzie 
karnym dla młodocianych niż w zakładzie 

karnym dla dorosłych
• Skazani,którzy w chwili wydawania 

decyzji klasyfikacyjnej ukończyli już 21 
lat

- uzasadnione potrzebami oddziaływania;

- sprawca skazany po raz pierwszy (ale nie 
za zbrodnię- § 13 ust. 2 RegWykKPWR);

- skazany wyróżnia się dobrą postawą;
- skazany wyraził zgodę;



Zakłady karne 
dla 

recydywistów 
penitencjarnych

 Ratio legis wyodrębnienia takiej grupy skazanych polega na 
chęci oddzielenia skazanych zdemoralizowanych od 
pozostałych osadzonych

 Odmienne ujęcie recydywy penitencjarnej i materialnokarnej:

 Recydywa ogólna - powrót do jakiegokolwiek 
przestępstwa lub wykroczenia, bez względu na rodzaj 
kary, która została orzeczona, a nawet w razie 
odstąpienia od jej wymierzenia. Nie ma znaczenia 
również to, czy skazany wykonał orzeczoną karę, w 
szczególności czy odbył karę izolacyjną.

 Recydywa szczególna - uregulowana jest w obszarze 
prawa karnego materialnego, a jej przesłanką jest 
popełnienie przestępstw podobnych, ich umyślność oraz 
odbycie określonego minimum kary pozbawienia 
wolności (art. 64 § 1 i 2 KK)

 Recydywa penitencjarna - oznacza ponowne 
odbywanie kary izolacyjnej (kary pozbawienia wolności, 
kary aresztu, aresztu wojskowego, zastępczej kary 
pozbawienia wolności) za przestępstwo (wykroczenie) 
umyślne. Nie ma znaczenia tutaj podobieństwo 
przestępstw. Znaczenie ma zatarcie uprzedniego 
skazania, które stanowi negatywną przesłankę recydywy 
penitencjarnej.



Zakłady karne dla recydywistów 
penitencjarnych – art. 86 KKW

OBLIGATORYJNIE – RECYDYWIŚCI PENITENCJARNI, tj. dorośli :

•skazani za przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia 
wolności

•ukarani za wykroczenia umyślne karą aresztu lub zastępczą karą aresztu, 

którzy uprzednio już odbywali takie kary lub karę aresztu wojskowego za 
umyślne przestępstwa lub wykroczenia

*chyba że szczególne względy resocjalizacyjne przemawiają za skierowaniem 
ich do zakładu karnego dla odbywających karę po raz pierwszy.

FAKULTATYWNIE - INNI SKAZANI, jeżeli przemawiają za tym szczególne względy 
resocjalizacyjne, tj.

•skazani określeni w art. 65 KK oraz w art. 37 § 1 pkt 2 i 5 KKS => sprawcy, którzy z popełnienia 
przestępstwa uczynili sobie stałe źródło dochodu lub popełnia przestępstwo działając w 
zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa oraz sprawcy 
przestępstw o charakterze terrorystycznym



Zakład karny dla 
skazanych po raz pierwszy 

 W zakładzie karnym dla odbywających karę po raz pierwszy osadza
się pozostałych skazanych

 Jest to bardzo złożona grupa skazanych

 W zakładzie karnym dla odbywających karę po raz pierwszy osadza
się również skazanych odbywających zastępczą karę pozbawienia
wolności orzeczoną w tej samej sprawie

 Na gruncie przepisu art. 85 KKW należy przyjąć, że w zakładzie
karnym dla skazanych, odbywających karę pozbawienia wolności
po raz pierwszy, przebywać mogą skazani za przestępstwo,
którzy nigdy wcześniej nie odbywali kary pozbawienia wolności

 Do zakładu karnego dla skazanych, odbywających karę po raz pierwszy,
kieruje się uprzednio skazanych sprawców za przestępstwa lub
wykroczenia umyślne na karę grzywny lub ograniczenia wolności, pod
warunkiem że kary te nie były zamieniane na zastępczą karę
pozbawienia wolności lub aresztu.



Zakłady karne 

dla 
odbywających 

karę aresztu 
wojskowego

 Mają one marginalne znaczenie z 
uwagi na brak takich skazanych

 Wysnuwane są liczne postulaty de 
lege ferenda aby zlikwidować 
omawiany rodzaj zakładów 
karnych



Typy zakładów karnych 
– art. 88 KKW 

TYPY 
ZAKŁADÓW 
KARNYCH

ZAMKNIĘTY

OTWARTYPÓŁOTWARTY



Typy 
zakładów 

karnych

Poszczególne typy różnią się od 
siebie:

➢ Stopniem zabezpieczenia

➢ Stopniem izolacji skazanych

➢ Zakresem praw i obowiązków 
skazanych

➢ Poruszaniem się wewnątrz i poza 
zakładem karnym



Skazani 
obligatoryjnie 

osadzani w 
ZK typu 

zamkniętego: 

 skazani za przestępstwo popełnione w 
zorganizowanej grupie albo związku mających 
na celu popełnianie przestępstw (chyba że 
szczególne okoliczności przemawiają przeciwko 
takiemu osadzeniu, co nie dotyczy skazanych 
uznanych za stwarzających poważne zagrożenie 
społeczne albo poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa zakładu);

 Skazani na karę dożywotniego pozbawienia 
wolności albo na karę 25 lat pozbawienia 
wolności;

 skazani z niepsychotycznymi zaburzeniami 
psychicznymi, w tym skazanego za przestępstwo 
określone w art. 197–203 KK, popełnione w 
związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, 
lub upośledzonego umysłowo;

 skazani stwarzający poważne zagrożenie 
społeczne albo poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa zakładu;

 skazani objęci ochroną na mocy art. 88d 
KKW albo ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o 
świadku koronnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1197).



Skazani 
niebezpieczni 

– art. 88a 
KKW

 Za skazanego stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne 
zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu można uznać skazanego, który:

 popełnił przestępstwo o bardzo wysokim stopniu społecznej szkodliwości  
(przestępstwa enumeratywnie wymienione w przepisie) – m.in. 
przestępstwo zamachu na niepodległość lub integralność Rzeczypospolitej 
Polskiej, przestępstwo ze szczególnym okrucieństwem, wzięcia lub 
przetrzymania zakładnika albo w związku z wzięciem zakładnika,

 podczas uprzedniego lub obecnego pozbawienia wolności stwarzał 
zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego lub aresztu śledczego

 popełnił przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mających na 
celu popełnianie przestępstw, zwłaszcza z uwagi na jego kierowniczą lub 
znaczącą rolę w grupie lub związku.

 Przy podjęciu i każdorazowej weryfikacji decyzji o uznaniu skazanego za 
stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa zakładu komisja penitencjarna uwzględnia:

 właściwości i warunki osobiste skazanego;

 motywacje i sposób zachowania się przy popełnieniu przestępstwa oraz 
rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa;

 sposób zachowania się w trakcie pobytu w zakładzie karnym;

 stopień demoralizacji lub postępy w resocjalizacji;

 w wypadku skazanego za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie 
albo związku mających na celu popełnianie przestępstw – zagrożenie dla 
porządku prawnego, które może wyniknąć z nawiązania przez skazanego 
bezprawnych kontaktów z innymi członkami grupy, w tym zwłaszcza 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub dla czynności mających na 
celu ujawnienie mienia stanowiącego korzyść z popełnienia przestępstwa, 
oraz fakt, że inni członkowie grupy lub związku przebywają na wolności.

 Skazany  „niebezpieczny” odbywa karę w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu 
karnego typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę 
społeczeństwa i bezpieczeństwo tego zakładu.

 O osadzeniu skazanego w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu 
zamkniętego zawiadamia się sędziego penitencjarnego.



Skazani fakultatywnie osadzani w 
ZK typu zamkniętego

I  grupa:

•skazani za przestępstwo 
nieumyślne, 
odbywającego 
zastępczą karę 
pozbawienia wolności, 

•osoby odbywające karę 
aresztu oraz skazane 
kobiety, 

•inni skazani, 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;

skazani, którzy 
podczas pobytu w 

areszcie śledczym lub 
zakładzie karnym 

naruszył w 
poważnym stopniu 

dyscyplinę i 
porządek;

skazani 
przebywający 
dotychczas w 

zakładzie karnym 
typu otwartego lub 
półotwartego, jeżeli 
negatywna ocena 

ich postawy i 
zachowania, a także 

względy 
bezpieczeństwa 

zakładu wskazują, że 
należy wobec nich 
wykonywać karę w 

warunkach 
zwiększonej izolacji i 

zabezpieczenia;

skazani, którzy 
popełnili 

przestępstwo o 
znacznym stopniu 

społecznej 
szkodliwości, jeżeli 

ich postawa i 
zachowanie 

przemawiają za 
przebywaniem w 
zakładzie karnym 

typu zamkniętego.



Zakłady typu 
półotwartego

 Stwarzają warunki elastycznego postępowania ze 
skazanymi

 Sprzyjają prowadzeniu oddziaływań 
penitencjarnych

 Największa grupa skazanych odbywa karę 
pozbawienia wolności w zakładach typu 
półotwartego



Osadzeni w 
zakładzie 

karnym typu 
półotwartego

W zakładach typu półotwartego osadza się:

1. Skazanych odbywających karę w 
systemie programowanego 
oddziaływania, chyba że szczególne 
okoliczności przemawiają za osadzeniem 
skazanego w zakładzie typu zamkniętego

2. Skazanych za przestępstwa nieumyślne*

3. Skazanych obywających zastępczą karę 
pozbawienia wolności*

4. Odbywających karę aresztu*

5. Kobiety (chyba, że stopień demoralizacji 
lub względy bezpieczeństwa 
przemawiają za odbywaniem kary w 
zakładzie innego typu)

*Szczególne okoliczności mogą przemawiać 
za osadzeniem takich osób w zakładzie 
karnym innego typu.



Zakłady typu otwartego

❖ Ustawodawca expressis verbis przewidział, że do
zakładów typu otwartego kieruje się skazanych
odbywających karę aresztu wojskowego

❖ Odbywanie kary w zakładzie typu otwartego
może być również swoistą nagrodą za dobre
zachowanie i przestrzeganie obowiązujących
przepisów (awans z zakładu typu półotwartego)



Zasada 
wolnej 

progresji 
– art. 89 

KKW

 Wywodzi się z systemów progresywnych

 Wolna progresja ułatwia osiągnięcie celu kary pozbawienia 
wolności tj. wzbudzenia w skazanym woli współdziałania w 
kształtowaniu jego społecznie pożądanych postaw.

 Polega na uzależnieniu losu skazanego (w szczególności 
warunków odbywania kary pozbawienia wolności) od 
dobrego zachowania i przestrzegania obowiązującego w 
zakładzie karnym porządku, jak również od podejmowania 
przez osadzonego działań zmierzających do poprawy swojej 
postawy (np. podjęcie terapii w związku z uzależnieniem). 

 Pozytywna ocena postawy i zachowania skazanego 
umożliwia mu awans z zakładu typu zamkniętego do 
półotwartego lub otwartego albo z typu półotwartego do 
otwartego, natomiast ujemna ocena postawy lub względy 
bezpieczeństwa mogą pociągać za sobą degradację do 
zakładu cechującego się większym rygoryzmem 
(półotwartego lub zamkniętego).

 W stosunku do niektórych kategorii skazanych ustawodawca 
przewidział dodatkowe warunki, które muszą być spełnione, 
aby możliwe było przeniesienie danego skazanego do 
zakładu łagodniejszego typu:

 przeniesienie skazanego na karę dożywotniego 
pozbawienia wolności do zakładu typu półotwartego 
może nastąpić po odbyciu przez niego co najmniej 15 
lat, a do typu otwartego – po odbyciu co najmniej  20 lat 
kary

 przeniesienie skazanego za przestępstwo określone w art. 
197-203 kk popełnione w związku z zaburzeniami 
preferencji seksualnych wymaga zgody sędziego 
penitencjarnego



Systemy wykonywania 
kary pozbawienia 
wolności

Systemy wykonywania kary 
pozbawienia wolności

Programowanego 
oddziaływania

TerapeutycznyZwykły



System programowanego 

oddziaływania – art. 95 KKW
 W systemie programowanego oddziaływania odbywają karę:

 skazani młodociani - OBLIGATORYJNIE,

 skazani dorośli, którzy po przedstawieniu im projektu programu oddziaływania
wyrażają zgodę na współudział w jego opracowaniu i wykonaniu.

 W programach oddziaływania ustala się zwłaszcza:

 rodzaje zatrudnienia i nauczania skazanych,

 kontakty przede wszystkim z rodziną i innymi osobami bliskimi,

 wykorzystywanie czasu wolnego,

 możliwości wywiązywania się z ciążących na nich obowiązków

 inne przedsięwzięcia niezbędne dla przygotowania skazanych do powrotu do
społeczeństwa.

 Wykonywanie programów oddziaływania podlega okresowym ocenom
komisji penitencjarnej; programy te mogą ulegać zmianom.

 Jeżeli zachodzą warunki określone w art. 96 KKW, skazanego przenosi się do
odbywania kary w systemie terapeutycznym.

 Skazanego dorosłego przenosi się do odbywania kary w systemie zwykłym,
jeżeli nie przestrzega on wymagań ustalonych w programie oddziaływania.



System terapeutyczny 
– art. 96, 97 KKW
W systemie terapeutycznym OBLIGATORYJNIE odbywają karę skazani:

•z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, w tym skazani za przestępstwo określone w art. 197-203 Kodeksu 
karnego, popełnione w związku z zaburzeniami preferencji seksualnych, upośledzeni umysłowo, 

•uzależnieni od alkoholu albo innych środków odurzających lub psychotropowych 

•niepełnosprawni fizycznie - wymagający oddziaływania specjalistycznego, zwłaszcza opieki psychologicznej, 
lekarskiej lub rehabilitacyjnej.

Inni skazani – FAKULTATYWNIE:

•za ich zgodą

•jeżeli przemawiają za tym względy lecznicze i wychowawcze

Sposób wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie terapeutycznym:

•przede wszystkim w oddziale terapeutycznym o określonej specjalizacji. 

•wykonywanie kary dostosowuje się do potrzeb w zakresie leczenia, zatrudnienia, nauczania i wymagań 
higienicznosanitarnych. 

•jeżeli względy zdrowotne tego wymagają, organizuje się zatrudnienie w warunkach pracy chronionej

•skazanych, którzy nie wymagają już oddziaływania specjalistycznego przenosi się do odpowiedniego systemu 
wykonywania kary

Wykonując karę w systemie terapeutycznym, uwzględnia się w postępowaniu ze skazanymi 
w szczególności:

•potrzebę zapobiegania pogłębianiu się patologicznych cech osobowości, 

•przywracania równowagi psychicznej

•kształtowania zdolności współżycia społecznego i przygotowania do samodzielnego życia.



System 
zwykły

 W systemie zwykłym skazany może korzystać z 
dostępnego w zakładzie karnym zatrudnienia, 
nauczania, a także zajęć kulturalno –
oświatowych i sportowych.

 W systemie zwykłym odbywają karę:

❖ skazani dorośli, którzy nie wymagają 
specjalistycznego oddziaływania i którzy nie 
wyrazili zgody na objęcie ich programem 
oddziaływania lub którzy nie przestrzegali 
obowiązującego ich programu oddziaływania

❖ skazani, w stosunku do których zastosowanie 
innego systemu jest niecelowe z uwagi na krótki 
okres pozostały do odbycia kary lub brak 
konieczności podjęcia względem nich procesu 
resocjalizacji:
- osoby odbywające zastępczą karę 
pozbawienia wolności
- ukarani karą aresztu orzeczoną za wykroczenie 
lub karami porządkowymi, a także osoby, 
względem których zastosowano środki przymusu 
skutkujące pozbawieniem wolności



ART. 71 KKW

 Minister Sprawiedliwości może, w drodze
rozporządzenia, tworzyć, zgodnie z ustalonymi w
niniejszym kodeksie celami wykonywania kary
pozbawienia wolności i z ustalonymi zasadami
klasyfikacji skazanych, zakłady karne inne niż
wymienione w art. 69 lub ustalić inny niż określony
w art. 81 system wykonywania kary,
uwzględniając w szczególności potrzeby w
zakresie sprawdzania nowych środków i metod
oddziaływania na skazanych.



Statystyka roczna SW za rok 
2019

 https://sw.gov.pl/strona/statystyka-roczna













Status prawny 

skazanych

1. PRAWA SKAZANYCH;

2. OBOWIĄZKI SKAZANYCH;

3. ZASADY WYKONYWANIA KARY POZBAWIENIA W 
POSZCZEGÓLNYCH TYPACH ZK



Zakres i definicje

 Oddział 4 KKW (tj. art. 101-120 KKW): „Prawa i
obowiązki skazanych”;

 Zastosowanie w ramach stosunku prawnego
łączącego skazanego z administracją zakładu
karnego;

 „Prawo skazanego” => pojęcie dotyczy raczej
poszczególnych prostych uprawnień, kompetencji
czy wolności osoby niż sytuacji prawnej złożonej z
tego typu elementów, tj. „prawa
podmiotowego”;

 Należyta interpretacja przepisów KKW
dotyczących praw i obowiązków skazanego
następuje w drodze rozpatrywania skarg
skazanych wnoszonych na podstawieart. 7 KKW.



Informacja 

o statusie 
prawnym 

skazanego

 Art. 101 KKW: Skazanego po osadzeniu w 
zakładzie karnym należy bezzwłocznie 
poinformować o przysługujących mu prawach i 
ciążących na nim obowiązkach oraz o 
konsekwencjach wynikających z art. 139 § 1 KPK 
(zmiana adresu), a zwłaszcza:

 umożliwić mu zapoznanie się z przepisami 
KKW i regulaminu organizacyjno-
porządkowego wykonywania kary 
pozbawienia wolności, 

 poddać odpowiednim badaniom lekarskim i 
zabiegom sanitarnym.

 Zgodnie z reg. 30.1 ERW w momencie przyjęcia i 
tak często jak jest to potrzebne również później, 
wszyscy więźniowie są informowani pisemnie i 
ustnie w języku, który rozumieją o 
przepisach regulujących dyscyplinę więzienną 
oraz o ich prawach i obowiązkach w zakładzie 
karnym.

 Wskazane zobowiązanie ma charakter 
bezwzględny, nakłada ono na dyrektora 
zakładu karnego obowiązek wprowadzenia 
procedur wymaganych do realizacji 
wskazanego zobowiązania.



Art. 104 KKW

 Korzystanie przez skazanego z przysługujących mu
praw powinno następować w sposób
nienaruszający praw innych osób oraz
niezakłócający ustalonego w zakładzie karnym
porządku.



Katalog praw skazanego

W literaturze wskazuje się, iż prawa i obowiązki
skazanego odnoszą się do 5 dziedzin życia w
zakładzie karnym, tj.:

 1) warunków bytowych;

 2) łączności ze światem zewnętrznym;

 3) aktywności skazanego w czasie odbywania
kary;

 4) wolności religijnej;

 5) gwarancji służących praworządnemu
wykonywaniu kary.



Katalog 

praw 
skazanego 

wg KKW

Art. 102 KKW: Skazany ma prawo W SZCZEGÓLNOŚCI do:

 1) odpowiedniego ze względu na zachowanie zdrowia wyżywienia, odzieży, 
warunków bytowych, pomieszczeń oraz świadczeń zdrowotnych i odpowiednich 
warunków higieny;

 2) utrzymywania więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi;

 3) korzystania z wolności religijnej;

 4) otrzymywania związanego z zatrudnieniem wynagrodzenia oraz do 
ubezpieczenia społecznego w zakresie przewidzianym w odrębnych przepisach, a 
także pomocy w uzyskiwaniu świadczeń inwalidzkich;

 5) kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej, a za zgodą 
dyrektora zakładu karnego do wytwarzania i zbywania wykonanych przedmiotów;

 6)korzystania z urządzeń i zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych, radia, 
telewizji, książek i prasy;

 7) komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem, właściwym kuratorem 
sądowym oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, o którym mowa w art. 42 
kkw;

 8) komunikowania się z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 kkw;

 9) zapoznawania się z opiniami, sporządzonymi przez administrację zakładu 
karnego, stanowiącymi podstawę podejmowanych wobec niego decyzji;

 10) składania wniosków, skarg i próśb organowi właściwemu do ich rozpatrzenia 
oraz przedstawiania ich, w nieobecności innych osób, administracji zakładu 
karnego, kierownikom jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, sędziemu 
penitencjarnemu, prokuratorowi i Rzecznikowi Praw Obywatelskich;

 11) prowadzenia korespondencji z organami ścigania, wymiaru sprawiedliwości i 
innymi organami państwowymi, organami samorządu terytorialnego, Rzecznikiem 
Praw Obywatelskich, Rzecznikiem Praw Dziecka oraz organami powołanymi na 
podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych 
dotyczących ochrony praw człowieka.



Pozostałe 
prawa 

skazanego 
– m.in. 

prawo do 
obrony 

oraz 
wnoszenia 

skarg

 Art. 7 § 1 KKW [Prawo do skarg] - Skazany może zaskarżyć do 
sądu decyzję organu wymienionego w art. 2 pkt 3-6 i 10 KKW z 
powodu jej niezgodności z prawem, jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej.

 Art. 103 [Skargi do instytucji międzynarodowych] Skazani mają 
prawo kierować skargi do organów powołanych na 
podstawie ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą 
Polską umów międzynarodowych dotyczących ochrony praw 
człowieka.

 Korespondencja skazanego w tych sprawach nie 
podlega cenzurze, nadzorowi oraz zatrzymaniu i 
powinna być bezzwłocznie przekazywana do adresata.

 Art. 8 § 1 KKW [Prawo do obrońcy]: W postępowaniu 
wykonawczym skazany może korzystać z pomocy obrońcy 
ustanowionego w tym postępowaniu.

 Skazany może porozumiewać się ze swoim obrońcą, 
pełnomocnikiem będącym adwokatem lub radcą 
prawnym oraz przedstawicielem niebędącym 
adwokatem ani radcą prawnym, który został 
zaaprobowany przez Przewodniczącego Izby 
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka do 
reprezentowania skazanego przed tym Trybunałem, 
podczas nieobecności innych osób, a rozmowy z tymi 
osobami w trakcie widzeń i rozmowy telefoniczne nie 
podlegają kontroli

 Korespondencja skazanego w tym zakresie nie podlega 
cenzurze, nadzorowi oraz zatrzymaniu i powinna być 
bezzwłocznie przekazywana do adresata.



Kontakty, cenzura – art. 105 KKW
 Skazanemu należy umożliwiać utrzymywanie więzi przede wszystkimz rodziną i innymi osobami bliskimi przez:

 widzenia,

 korespondencję,

 rozmowy telefoniczne,

 paczki i przekazy pieniężne,

 a w uzasadnionych wypadkach, za zgodą dyrektora zakładu karnego, również przez inne środki łączności,

 ułatwiać utrzymywanie kontaktów z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 KKW.

 Skazany cudzoziemiec może prowadzić korespondencję z właściwym urzędem konsularnym, a w razie braku takiego urzędu - z
właściwym przedstawicielstwem dyplomatycznym oraz korzystać z widzeń z urzędnikiem konsularnym lub wykonującym funkcje

konsularne pracownikiem przedstawicielstwa dyplomatycznego.

 Uzależnienie zakresu i sposobu kontaktów od rodzaju i typu ZK – z wyjątkiem prawa do otrzymywania paczek

 jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa zakładu lub porządku publicznego, powiadamiając o tym sędziego

penitencjarnego oraz skazanego →

→ dyrektor zakładu karnegopodejmuje decyzje dotyczące:

 zatrzymania korespondencji w zakładach karnych typu zamkniętego i półotwartego,

 w zakładach karnych typu półotwartego także cenzurowania korespondencji oraz kontrolowania rozmów w trakcie widzeń i
rozmów telefonicznych, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 8 § 3 oraz w art. 8a § 2 i 3,

 zatrzymania otrzymywanych i przesyłanych przez skazanych paczek lub ich zniszczenia

Dyrektor zakładu karnego może zezwolić na przekazanie skazanemu ważnej wiadomości zawartej w zatrzymanej korespondencji.

Dołączonych do akt osobowych kopii korespondencji przed jej ocenzurowaniem oraz korespondencji zatrzymanej nie udostępnia

się skazanemu.

 Skazany otrzymuje pisemne potwierdzenie odbioru w zakładzie karnym wysyłanej przez niego korespondencji urzędowej. Na

kopercie umieszcza się odcisk stempla z nazwą zakładu karnego oraz odnotowuje się datę jej odbioru.

Zatrzymanie i cenzura korespondencji



Widzenia – art. 105a KKW
 Widzenie trwa 60 minut. W tym samym dniu skazanemu udziela się tylko jednego widzenia, z

zastrzeżeniem art. 90 pkt 6 i art. 91 pkt 8

 NIE DOTYCZY WIDZEŃ Z OBROŃCĄ/PEŁNOMOCNIKIEM/ URZĘDNIKIEMKONSULARNYM

 W widzeniu mogą uczestniczyć nie więcej niż dwie osoby pełnoletnie, chyba że dyrektor

zakładu karnego, w uzasadnionych wypadkach, wyrazi zgodę na udział większej liczby osób.
Liczba osób niepełnoletnich nie podlega ograniczeniu. Osoby niepełnoletnie mogą korzystać z
widzeń tylko pod opieką osób pełnoletnich.

 NIE DOTYCZY WIDZEŃ Z OBROŃCĄ/PEŁNOMOCNIKIEM/ URZĘDNIKIEMKONSULARNYM

 Skazani sprawujący stałą pieczę nad dzieckiem do lat 15, mają prawo do dodatkowego
widzenia z dziećmi.

 Widzenie z osobą niebędącą członkiem rodziny lub inną osobą bliską, skazany może otrzymać
za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego.

 Widzenia odbywają się pod nadzorem funkcjonariusza, w sposób umożliwiający bezpośredni
kontakt skazanego z osobą odwiedzającą, przy oddzielnym stoliku.

 NIE DOTYCZY WIDZEŃ Z OBROŃCĄ/ PEŁNOMOCNIKIEM/ URZĘDNIKIEMKONSULARNYM

 W czasie widzenia zezwala się na spożywanie artykułów żywnościowych i napojów
zakupionych przez odwiedzających na terenie zakładu karnego. Artykuły żywnościowe i

napoje, które nie zostały spożytew czasie widzenia, przekazuje się osobie odwiedzającej.

 W razie naruszenia przez skazanego lub osobę go odwiedzającą ustalonych zasad odbywania

widzenia, może być ono przerwane lub zakończone przed czasem.

 Szczegółowe warunki i zasady odbywania widzeń dyrektor zakładu karnego podaje do
wiadomości, w formie ogłoszenia, w miejscu dostępnymdla odwiedzających.



Dostęp skazanego do 

telefonu – art. 105b KKW
 Skazany ma prawo korzystać z samoinkasującego

aparatu telefonicznego na własny koszt lub na
koszt rozmówcy.

 W uzasadnionych wypadkach dyrektor zakładu

karnego może zezwolić skazanemu na skorzystanie
z innego aparatu na koszt abonenta lub skazanego,

a jeżeli skazany nie posiada środków pieniężnych,

na koszt zakładu karnego.

 W wypadkach zagrożenia porządku publicznego
lub zagrożenia dla bezpieczeństwa zakładu
dyrektor zakładu karnego może na czas określony
pozbawić skazanego przedmiotowego
uprawnienia.



Praktyki religijne – art. 106 KKW
 Skazany ma prawo do:

 wykonywania praktyk religijnych

 korzystania z posług religijnych

 bezpośredniego uczestniczenia w nabożeństwach odprawianych w zakładzie karnym w
dni świąteczne

 słuchania nabożeństw t ransmitowanych przez środki masowego przekazu,

 posiadania niezbędnych w tym celu książek, pism i przedmiotów,

 uczestniczenia w prowadzonym w zakładzie karnym nauczaniu religii,

 brania udziału w działalności charytatywnej i społecznej kościoła lub innego związku
wyznaniowego,

 spotkań indywidualnych z duchownym kościoła lub innego związku wyznaniowego, do

którego należy - duchowni ci mogą odwiedzać skazanych w pomieszczeniach, w których
przebywają.

 Korzystanie z wolności religijnej nie może naruszać zasad tolerancji ani zakłócać ustalonego
porządku w zakładzie karnym.

 ETPCz - m.in. kwest ia udziału w mszach świętych więźniów "niebezpiecznych" (decyzja ETPCz z
23.10.2012 r., sprawa 15593/07 Kawiecki v. Polska) - decyzja o odseparowaniu skarżącego od
pozostałych osadzonych, a zatem o odmowie zgody na uczestnictwo we wspólnej mszy

niedzielnej, była przez cały okres zgodna z prawem, zgodnie z postanowieniami art . 212
kodeksu karnego wykonawczego

 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie szczegółowych zasad wykonywania praktyk

religijnych i korzystania z posług religijnych w zakładach karnych i aresztach śledczych z dnia 2
września 2003 r. (Dz.U. Nr 159, poz. 1546)



Więźniowie sumienia – art. 107 

KKW

 Skazani za przestępstwo popełnione z motywacji
politycznej, religijnej lub przekonań ideowych:

 odbywają karę w oddzieleniu od skazanych za inne

przestępstwa;

 mają prawo do korzystania z własnej odzieży,

bielizny i obuwia

 nie podlegają obowiązkowi pracy.

 Z ww. uprawnień nie korzystają skazani za
przestępstwa popełnione z użyciem przemocy.



Bezpieczeństwo skazanego – art. 108 

KKW
 Administracja zakładu karnego ma obowiązek podejmowania odpowiednich

działań celem zapewnienia skazanym bezpieczeństwa osobistego w czasie
odbywania kary.

 Skazany jest obowiązany poinformować niezwłocznie przełożonego o
zagrożeniach dla jego bezpieczeństwa osobistego oraz unikać tych zagrożeń.

 Naruszenie obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa stanowi również
podstawę dla roszczeń cywilnoprawnych wobec zakładu karnego

 w przypadku uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia osoby pozbawionej wolności, to
na Państwie ciąży obowiązek wykazania, że nie ponosi ono odpowiedzialności za
naruszenie bezpieczeństwa fizycznego→

 → ETPCz w wyroku z 4.12.1995 r. w sprawie Ribitsch v. Austria (18896/91, Legalis): "w
sprawach dotyczących stosowania tortur oraz nieludzkiego, poniżającego
traktowania albo karania, (…) państwo jest odpowiedzialne moralnie za każdą
osobę aresztowaną, pozostaje ona bowiem całkowicie w rękach policji. W razie
ujawnienia, że aresztowany doznał obrażeń, władze muszą przedstawić dowody
wskazujące na istnienie wątpliwości, co do przebiegu wydarzeń w wersji
pokrzywdzonego. Jest to szczególnie ważne, gdy na jej poparcie przedstawił on
opinie lekarskie".

 Ze szczególną sytuacją mamy do czynienia w przypadku, kiedy organy Państwa (nie
tylko administracji zakładu karnego) uzyskują informacje o ryzyku samobójczym po
stronie osadzonego. Sytuacja taka nakłada obowiązek podjęcia wszelkich
możliwych działań prowadzących do zapobieżenia takiej sytuacji.



Normy żywieniowe – art. 109 
KKW1. SKAZANY PRZEBYWAJĄCY W ZAKŁADZIE KARNYM LUB ARESZCIE ŚLEDCZYM otrzymuje:

a) trzy razy dziennie napój i posiłki o odpowiedniej wartości odżywczej, w tym co najmniej jeden
posiłek gorący,

b) z uwzględnieniem: rodzaju wykonywanej pracy i wieku skazanego, a w miarę możliwości
także wymogów religijnych i kulturowych.

c) Skazany, którego stan zdrowia tego wymaga, otrzymuje wyżywienie według wskazań lekarza.

2. SKAZANY PRZEBYWAJĄCY POZA ZAKŁADEM KARNYM LUB ARESZTEM ŚLEDCZYM, który:

a) bierze udział w szczególności w czynnościach procesowych lub innych czynnościach
wymagających konwojowania,

b) któremu ze względów technicznych lub organizacyjnych nie można wydać gorącego
posiłku,

c) zwłaszcza w przypadku braku możliwości wydania posiłku w godzinach ustalonych w
porządku wewnętrznym obowiązującym w zakładzie karnym lub areszcie śledczym,

otrzymuje wyżywienie w postaci suchego prowiantu o odpowiedniej wartości odżywczej i napój, z
uwzględnieniem okoliczności wymienionych w pkt 1 b

❑ Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wyżywienia osadzonych w zakładach
karnych i aresztach śledczych z dnia 19 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 302)

❑ Wartość energetyczna posiłków w ramach dziennego wyżywienia osadzonych zawiera nie
mniej niż:

❑ 2800 kcal w artykułach żywnościowych dla osadzonych w wieku do ukończenia 18-go roku życia;

❑ 2600 kcal w artykułach żywnościowych dla pozostałych osadzonych.



Cela mieszkalna – art. 110 KKW
 Skazanego osadza się w celi mieszkalnej wieloosobowej lub jednoosobowej.

 Powierzchnia w celi mieszkalnej, przypadająca na skazanego, wynosi nie mniej niż 3 m2.

 w wyjątkowych wypadkach dyrektor zk może umieścić skazanego na czas określony w celi mieszkalnej,
której powierzchnia na jednego skazanego jest mniejsza niż 3m2, nie mniej jednak niż 2m2. Katalog tych

wyjątków wraz z procedurą ich stosowania przewidziany jest w art. 110 KKW)

 Cele wyposaża się w odpowiedni sprzęt kwaterunkowy zapewniający skazanemu osobne

miejsce do spania, odpowiednie warunki higieny, dostateczny dopływ powietrza i
odpowiednią do pory roku temperaturę, według norm określonych dla pomieszczeń

mieszkalnych, a także oświetlenie odpowiednie do czytania i wykonywania pracy.

 Urządzenia sanitarne w zakładzie karnym typu półotwartego i otwartego mogą być

usytuowane poza celami mieszkalnymi.

 Przy umieszczaniu skazanego w celi mieszkalnej bierze się pod uwagę w szczególności:

 decyzję klasyfikacyjną;

 konieczność oddzielenia skazanegood tymczasowoaresztowanego;

 potrzebę zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa w zakładzie karnym;

 zalecenia lekarskie, psychologiczne i rehabilitacyjne;

 potrzebę kształtowania właściwej atmosfery wśród skazanych;

 konieczność zapobiegania samoagresji i popełnianiu przestępstw w trakcie odbywania
kary.



Dozwolone wyposażenie celi – art. 

110a KKW
 Skazany ma prawo posiadać w celi:

 dokumenty związane z postępowaniem, którego jest uczestnikiem,

 artykuły żywnościowe o ciężarze nieprzekraczającym 6 kg,

 wyroby tytoniowe,

 środki higieny osobistej,

 przedmioty osobistego użytku, zegarek, listy oraz fotografie członków rodziny i innych osób bliskich,

 przedmioty kultu religijnego,

 materiały piśmienne,

 notatki osobiste,

 książki, prasę i gry świetlicowe.

 Dyrektor zakładu karnego może zezwolić skazanemu na posiadanie w celi sprzętu audiowizualnego,
komputerowego oraz innych przedmiotów, w tym także podnoszących estetykę pomieszczenia lub
będących wyrazem kulturalnych zainteresowań skazanego, jeżeli posiadanie tych przedmiotów nie
narusza zasad porządku i bezpieczeństwa obowiązujących w zakładzie karnym.

 Skazany nie może posiadać w celi albo przekazywać do depozytu w trakcie pobytu w zakładzie
karnym przedmiotów, których wymiary lub ilość naruszają obowiązujący porządek albo utrudniają
konwojowanie.

 Przedmioty te 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.

 Skazany nie może posiadać, poza depozytem, środków łączności oraz przedmiotów i dokumentów,
które mogą stanowić zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa w zakładzie karnym.



Odzież i higiena – art. 111 KKW

 Skazany otrzymuje do użytku, z zakładu karnego:

 odpowiednią do pory roku odzież, bieliznę oraz obuwie, o ile
nie korzysta z własnych.

 pościel oraz inne środki do utrzymania higieny i czystości w celi
(w celu zapewnienia mu warunków niezbędnych do
utrzymania higieny osobistej)

 W czasie przeprowadzania czynności procesowych,
transportowania oraz w innych uzasadnionych wypadkach
skazany korzysta z własnej odzieży, bielizny i obuwia, chyba
że:

 są one nieodpowiednie ze względu na porę roku

 zniszczone

 przemawiają przeciwko temu względy bezpieczeństwa.



Wypoczynek – art. 112 KKW

8-GODZINNEGO CZASU PRZEZNACZONEGO 
NA SEN W CIĄGU DOBY

SPACERU:

co najmniej godzinnego

•skazana ciężarna/ karmiąca/ sprawująca opiekę 
nad własnym dzieckiem w przywięziennym domu 
matki i dziecka ma prawo do korzystania z dłuższego 
spaceru

•W razie naruszenia przez skazanego ustalonego 
sposobu odbywania spaceru, spacer może być 
zakończony przed czasem

Skazanemu nie przysługuje prawo do spaceru

•w trakcie konwojowania;

•w dniu, w którym jest konwojowany, jeżeli 
konwojowanie rozpoczęto nie później niż o godzinie 
800 i zakończono nie wcześniej niż o godzinie 1600 –
wówczas należy mu udzielić dodatkowego spaceru 
w ciągu kolejnych 7 dni.

Skazany korzysta z niezbędnego dla zdrowia wypoczynku, w 

szczególności z prawa do:



Zakupy i paczki – art. 113a KKW
 Skazany ma prawo co najmniej trzy razy w miesiącu dokonywać ZAKUPÓW ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH I

WYROBÓW TYTONIOWYCH oraz innych artykułów dopuszczonych do sprzedaży w zakładzie karnym, za środki
pieniężne pozostające do jego dyspozycji w depozycie.

 Skazana ciężarna/ karmiąca/ sprawująca opiekę nad własnym dzieckiem w przywięziennym domu matki i
dziecka, ma prawo do dokonywania dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych.

 Skazanemu umożliwia się dokonanie pierwszego zakupu nie później niż t rzeciego dnia roboczego po

przyjęciu do zakładu karnego.

 Skazany ma prawo otrzymać raz w miesiącu PACZKĘ ŻYWNOŚCIOWĄ, w skład której wchodzą artykuły
żywnościowe lub wyroby tytoniowe zakupione za pośrednictwem zakładu karnego.

 Skazany otrzymuje paczkę żywnościową po złożeniu zamówienia na piśmie oraz po pokryciu kosztów
przygotowania paczki. Zamówienie może być również złożone przez osobę najbliższą.

 Skazany może, za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego, otrzymywać paczki z niezbędną mu odzieżą,
bielizną, obuwiem i innymi przedmiotami osobistego użytku oraz środkami higieny, a po pozytywnym
zaopiniowaniu przez lekarza - również z lekami; wydawanie leków odbywa się na zasadach ustalonych
przez lekarza.

 Paczki podlegają kontroli w obecności skazanego. W paczkach nie mogą być dostarczane artykuły, których
sprawdzenie jest niemożliwe bez naruszenia w istotny sposób ich substancji, jak też artykuły w opakowaniach
utrudniających kontrolę ich zawartości, a także przedmioty, o których mowa w art. 110a § 4.

 Artykuły żywnościowe, uznane przez lekarza lub inną upoważnioną osobę wykonującą zawód medyczny w
podmiocie leczniczym dla osób pozbawionych wolności, za nienadające się do spożycia, podlegają
zniszczeniu w obecności skazanego.

 Dyrektor zakładu karnego może, na wniosek lub po zasięgnięciu opinii lekarza, zezwolić skazanemu, ze względu
na stan jego zdrowia, na dokonywanie dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych i częstsze otrzymywanie
paczek.



Zapomoga 

– art. 114 

KKW

 Skazanemu, który nie ma 
możliwości zarobkowania oraz nie 
posiada niezbędnych środków 
materialnych, dyrektor zakładu 
karnego może przyznać 
miesięczną zapomogę w 
wysokości do 1/10 przeciętnego 
miesięcznego wynagrodzenia 
pracowników.

 zapomogi są finansowane przez 

Fundusz Pomocy Penitencjarnej;

 Odmówienie przez skazanego 

pracy mieszczącej się w jego 
możliwościach zdrowotnych w 

zasadzie winno wykluczać prawo 

do zapomogi



Opieka medyczna – art. 115 KKW
 Skazanemu zapewnia się bezpłatne świadczenia zdrowotne, leki i artykuły sanitarne.

 Protezy, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze zapewnia się skazanemu bezpłatnie,
jeżeli ich brak mógłby pogorszyć stan zdrowia lub uniemożliwić odbywanie kary pozbawienia
wolności, a w innych wypadkach odpłatnie.

 Świadczenia zdrowotne udzielane są skazanemu przede wszystkim przez podmioty lecznicze dla
osób pozbawionych wolności.

 Inne niż ww. podmioty lecznicze współdziałają z tymi podmiotami, w zapewnieniu skazanym
świadczeń zdrowotnych, gdy konieczne jest w szczególności:

 1) natychmiastowe udzielenie świadczeń zdrowotnych ze względu na zagrożenie życia lub zdrowia skazanego;

 2) przeprowadzenie specjalistycznych badań, leczenia lub rehabilitacji skazanego;

 3) zapewnienie świadczeń zdrowotnych skazanemu, który korzysta z przepustki lub czasowego zezwolenia na
opuszczenie zakładu karnego.

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor zakładu karnego, po zasięgnięciu opinii
lekarza zakładu karnego, może zezwolić skazanemu, na jego koszt, na leczenie przez
wybranego przez niego innego lekarza, podmiotu innego niż określony w § 4, oraz na korzystanie
z dodatkowych leków i innych wyrobów medycznych.

 Skazanemu, o którym mowa w art. 88 § 3 i 6 pkt 2 KKW (tj. np. niebezpiecznego, odbywającego
karę dożywotniego pozbawienia wolności, świadka koronnego), świadczenia zdrowotne
udzielane są w obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego.

 Na wniosek osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego świadczenia zdrowotne mogą być
udzielane skazanemu bez obecności funkcjonariusza niewykonującego zawodu medycznego.



Obowiązki skazanego – art. 116 KKW
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:

 poprawnego zachowania się;

 przestrzegania higieny osobistej i czystości pomieszczeń, w których przebywa;

 niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o chorobie własnej oraz o zauważonych
objawach chorobowych u innego skazanego;

 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 także badaniom na
obecność w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych, 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 zleconych przez psychiatrę lub psychologa
czynności niezbędnych na potrzeby badania;

 wykonywania pracy, jeżeli przepisy szczególne, także wynikające z prawa międzynarodowego,
nie przewidują zwolnienia od tego obowiązku, oraz wykonywania prac nieodpłatnych (max. 90
h miesięcznie)

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

 poddania się czynnościom mającym na celu identyfikację osoby;

 informowania o zmianie danych podanych przy przyjęciu, o których mowa w art. 79a § 1
KKW zdanie pierwsze.



Obowiązki skazanego 

związane z jego leczeniem
 Art. 116b [Badania na obecność alkoholu] Badanie w celu ustalenia w organizmie skazanego

obecności alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej przeprowadza się przy
użyciu metod niewymagającychbadania laboratoryjnego.

 Weryfikacja ww. badań może odbyć się za pomocą badań laboratoryjnych.

 Art. 117 [Leczenie i rehabilitacja uzależnionych] Skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie
od alkoholu albo środków odurzających lub substancji psychotropowych, a także skazanego za
przestępstwo określone w art. 197-203 KK popełnione w związku z zaburzeniami preferencji
seksualnych obejmuje się, za jego zgodą, odpowiednim leczeniem i rehabilitacją; w razie braku
zgody stosowaniu leczenia lub rehabilitacji orzeka sąd penitencjarny.

 Art. 118 [Zabiegi lekarskie]

 W wypadku gdy wykonywanie kary pozbawienia wolności może zagrażać życiu skazanego lub
spowodować dla jego zdrowia poważne niebezpieczeństwo, dyrektor zakładu karnego, na
wniosek lekarza, niezwłocznie powiadamia o tym sędziego penitencjarnego.

 W wypadku gdy życiu skazanego grozi poważne niebezpieczeństwo, stwierdzone co najmniej
przez dwóch lekarzy, można dokonać koniecznego zabiegu lekarskiego, nie wyłączając
chirurgicznego, nawet mimo sprzeciwu skazanego.

 W wypadku sprzeciwu skazanego o dokonaniu zabiegu orzeka sąd penitencjarny. Na
postanowienie sądu przysługuje zażalenie.

 W nagłym wypadku, jeżeli zachodzi bezpośrednie niebezpieczeństwo śmierci skazanego, o
konieczności zabiegu decyduje lekarz.



Kontrola osobista i celi – art. 116 KKW
 W wypadkach uzasadnionych względami porządku lub bezpieczeństwa:

 skazany podlega kontroli osobistej.

 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 pośrednictwemosoby tej samej płci.

 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.

 W razie konieczności dopuszczalne jest naruszenie plomb gwarancyjnych oraz uszkodzenie kontrolowanych
przedmiotów w niezbędnym zakresie (WYMAGANAJEST W TYM ZAKRESIE DECYZJA DYREKTORA ZK)

 Znalezione w czasie kontroli przedmioty, których skazany nie może posiadać:

 podlegają zatrzymaniu,

 przedmioty, których właściciela ustalono, przekazuje się do depozytu albo przesyła się na koszt skazanego, do

wskazanej przez niego osoby, instytucji lub organizacji. W uzasadnionymwypadku 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 – z ww. czynności sporządza
się protokół

(WYMAGANA JEST W TYM ZAKRESIE DECYZJA DYREKTORA ZK)

 W wypadkach uzasadnionych względami medycznymi albo potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa skazanego jego

zachowanie może podlegać monitorowaniu. Monitorowany obraz lub dźwięk podlega utrwalaniu. - (WYMAGANA JEST W

TYM ZAKRESIE DECYZJA DYREKTORA ZK)



Zakazy – art. 116a KKW

Skazanemu nie wolno:

 uczestniczyć w grupach organizowanych bez zgody lub wiedzy właściwego
przełożonego;

 posługiwać się wyrazami lub zwrotami powszechnie uznawanymi za wulgarne
lub obelżywe albo gwarą przestępców;

 uprawiać gier hazardowych;

 spożywać alkoholu oraz używać środków odurzających lub substancji
psychotropowych;

 odmawiać przyjmowania posiłków dostarczanych przez administrację zakładu
karnego w celu wymuszenia określonej decyzji lub postępowania, a także
powodować u siebie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, jak również
nakłaniać lub pomagać w dokonywaniu takich czynów;

 wykonywać tatuaży i zezwalać na ich wykonywanie na sobie, jak również
nakłaniać lub pomagać w dokonywaniu takich czynów;

 porozumiewać się z osobami postronnymi oraz osadzonymi w innej celi, jeżeli
naruszałoby to ustalony w zakładzie karnym porządek;

 samowolnie zmieniać celi mieszkalnej, miejsca wyznaczonego do spania,
stanowiska pracy i miejsca wykonywania zleconej czynności;

 zmieniać wyglądu zewnętrznego w sposób utrudniający identyfikację, w
szczególności poprzez zgolenie lub zapuszczenie przez skazanego włosów, brody
lub wąsów albo zmianę ich koloru, chyba że uzyska na to zgodę dyrektora
zakładu karnego.



Konsekwencje 

samouszkodzenia 
skazanego – art. 119 KKW
 Skazany, który w celu:

 wymuszenia określonej decyzji lub postępowania organu

wykonawczego lub

 uchylenia się od ciążącego na nim obowiązku

powoduje u siebie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia,

niezależnie od odpowiedzialności dyscyplinarnej, może być

obciążony w całości lub w części kosztami związanymi z leczeniem.

 O obciążeniu kosztami orzeka sąd penitencjarny.

 Na postanowienie sądu przysługuje zażalenie.



Zestawienie zasad wykonywania 

kary ZAMKNIĘTY PÓŁOTWARTY OTWARTY

CELE mogą być otwarte w porze 

dziennej przez określony czas, 

jeżeli względy bezpieczeństwa 

nie stoją temu na przeszkodzie;

pozostają otwarte w 

porze dziennej, natomiast 

w porze nocnej mogą 

być zamknięte;

pozostają otwarte przez 

całą dobę;

ZATRUDNIENIE 

POZA TERENEM ZK

mogą - w pełnym systemie 

konwojowania;

mogą - w systemie 

zmniejszonego 

konwojowania lub bez 

konwojenta, w tym 

również na pojedynczych 

stanowiskach pracy;

skazanych zatrudnia się 

przede wszystkim poza 

terenem zakładu 

karnego, bez konwojenta, 

na pojedynczych 

stanowiskach pracy;

NAUCZANIE, 

SZKOLENIE, 

TERAPIA POZA ZK

- można zezwalać można zezwalać

ORGANIZACJA 

ZAJĘĆ 

KULTURALNO-

OŚWIATOWYCH I 

SPORTOWYCH 

ORAZ 

NAUCZANIA

organizuje się w obrębie zakładu 

karnego

mogą brać udział poza 

ZK

- mogą brać udział poza 

ZK 

- można zezwalać na 

udział w zajęciach i 

imprezach kulturalno-

oświatowych lub 

sportowych 

organizowanych poza 

terenem ZK

RUCH 

SKAZANYCH PO 

ZK

w sposób zorganizowany i pod 

dozorem;

mogą poruszać się po 

terenie ZK w czasie i 

miejscach ustalonych w 

porządku wewnętrznym;

mogą poruszać się po 

terenie ZK w czasie i 

miejscach ustalonych w 

porządku wewnętrznym



ZAMKNIĘTY PÓŁOTWARTY OTWARTY

KORZYSTANIE Z 

WŁASNEJ ODZIEŻY, 

BIELIZNY, OBUWIA

mogą korzystać z własnej 

bielizny i obuwia, a za 

zezwoleniem dyrektora 

zakładu karnego – także z 

odzieży;

mogą mogą

PRZEPUSTKI – ! Art. 93 

KKW !

- nie częściej niż raz na 2 

m-ce, łącznie max. 14 dni 

w roku;

nie częściej niż raz w m-cu, łącznie 

max. 28 dni w roku;

WIDZENIA - 2 w miesiącu, a za zgodą 

dyrektora ZK może

wykorzystać je 

jednorazowo; 

- W ZK dla młodocianych -

prawo do dodatkowego 

widzenia w miesiącu.

- 3 w miesiącu, które za 

zgodą dyrektora ZK mogą 

być połączone; 

- W ZK dla młodocianych 

- prawo do 

dodatkowego widzenia 

w miesiącu.

nieograniczona liczby widzeń;

NADZÓR NAD 

WIDZENIAMI

TAK TAK mogą podlegać 

NADZÓR NAD 

ROZMOWAMI W 

TRAKCIE WIDZEŃ

TAK mogą podlegać NIE

CENZURA 

KORESPONDENCJI

TAK, chyba że ustawa 

stanowi inaczej;

może podlegać NIE

KONTROLA ROZMÓW 

TEL.

TAK mogą podlegać NIE

POZOSTAŁE skazanym, w miarę możliwości, 

stwarza się warunki do 

przygotowywania dodatkowych 

posiłków we własnym zakresie;

skazani mogą otrzymywać z depozytu 

zakładu karnego pieniądze 

pozostające do ich dyspozycji;



Wykonywanie 

kary pozbawienia wolności 

wobec poszczególnych grup 

skazanych
1. SKAZANI „NIEBEZPIECZNI”;

2. KOBIETY;

3. MŁODOCIANI;

4. WIĘŹNIOWIE SUMIENIA;



Skazani „niebezpieczni”

 Skazani stwarzający poważne zagrożenie
społeczne albo poważne zagrożenie dla
bezpieczeństwa zakładu;

 Obecnie w polskich jednostkach penitencjarnych
przebywa 140 osadzonych „niebezpiecznych”;

 Odbywają karę w zakładzie karnym zamkniętym
w wyznaczonym oddziale lub celi w warunkach
wzmożonej izolacji;

 Status skazanego „N” nadaje komisja
penitencjarna po zaistnieniu podmiotowych i
przedmiotowych przesłanek.

 weryfikacja statusu następuje co 3 miesiące



Osadzeni niebezpieczni – dane 
statystyczne – stan na luty 2020

 Źródło: https://sw.gov.pl/strona/statystyka--miesieczna - listopad 20



Przesłanki kwalifikacji do grupy 
skazanych „N”

PRZEDMIOTOWE PRZESŁANKI KWALIFIKACYJNE

I. skazany, który popełnił

przestępstwo o bardzo wysokim

stopniu społecznej szkodliwości,
w szczególności:

przestępstwo:

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

łatwopalnych;

II. Skazany, który 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,

ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
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;

III. Skazany, który popełnił

przestępstwo w zorganizowanej

grupie albo związku mających
na celu popełnianie

przestępstw, zwłaszcza z uwagi

na jego kierowniczą lub

znaczącą rolę w grupie lub

związku.



Kara pozbawienia wolności – zakład 
karny typu zamkniętego – skazani 

„niebezpieczni”

PODMIOTOWE PRZESŁANKI KWALIFIKACYJNE

• właściwości i warunki osobiste skazanego;

• motywacje i sposób zachowania się przy popełnieniu przestępstwa

oraz rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa;

• sposób zachowania się w trakcie pobytu w zakładzie karnym;

• stopień demoralizacji lub postępy w resocjalizacji;
• w wypadku skazanego za przestępstwo popełnione w

zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnianie

przestępstw - zagrożenie dla porządku prawnego, które może

wyniknąć z nawiązania przez skazanego bezprawnych kontaktów z

innymi członkami grupy, w tym zwłaszcza zagrożenie dla życia lub
zdrowia ludzkiego lub dla czynności mających na celu ujawnienie

mienia stanowiącego korzyść z popełnienia przestępstwa, oraz fakt,

że inni członkowie grupy lub związku przebywają na wolności.



Warunki wykonywania kary względem 
skazanych „niebezpiecznych”

 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;

 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;

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

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

 skazanych poddaje się kontroli osobistej przy każdorazowymwyjściu i powrocie do cel;

 spacer skazanych odbywa się w wyznaczonych miejscach pod wzmocnionymdozorem;

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

 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;

 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;

 skazani nie mogą korzystać z własnej odzieży i obuwia.

Komisja penitencjarna może uznać, że nie zachodzi potrzeba stosowania wszystkich ww. warunków i odstąpić od
stosowania jednego lub więcej z nich. Jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami, można przywrócić stosowanie
warunków, od których odstąpiono, lub zmienić ich zakres.



Wykonywanie k.p.w. wobec 
kobiet

 KKW uwzględniając:

 odrębność fizyczną i psychiczną w porównaniu z

mężczyznami;

 większą wrażliwość znoszenie warunków izolacji

penitencjarnej;

 rolę kobiety jako matki;

 mniejsze zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa

w zakładach karnych;

wprowadza szczególne regulacje odnośnie do

wykonywania k.p.w. względem kobiet.



Dane statystyczne – SW za 
rok 2019



Dane statystyczne – SW za 
rok 2019



Szczególne zasady wykonywania kary 
względem kobiet

 kobiety powinny korzystać z zajęć na tych samych zasadach co
mężczyźni, a brak równego dostępu do programów zajęciowych
może być kwalifikowany jako poniżające traktowanie;

 administracja penitencjarna powinna zadbać w szczególności o
specyficzne potrzeby higieniczne kobiet;

 istotny jest stały dostęp do zaplecza sanitarnego czy artykułów higieny
osobistej (niezbędnych na cykle fizjologiczne);

 niezapewnienie dostępu do takich podstawowych środków może samo w
sobie oznaczać poniżające traktowanie;

 poszanowanie zasady równoważności opieki medycznej wymaga,
aby kobietą zajmowali się lekarze i pielęgniarki, którzy przeszli
odpowiednie przeszkolenie w zakresie kwestii związanych ze zdrowiem
kobiet, włącznie z ginekologią;

 skazanym kobietom powinno się zapewnić również badania w ramach
profilaktyki zdrowotnej, takie jak badanie piersi i szyjki macicy pod kątem
nowotworowym, w stopniu odpowiadającym poziomowi profilaktyki poza
zakładem karnym.



Podstawowe zasady – art. 87 
KKW

 Kobiety odbywają karę pozbawienia wolności odrębnie od mężczyzn.

 Kobiety odbywają karę w zakładzie karnymtypu półotwartego,

 chyba że stopień demoralizacji lub względy bezpieczeństwa przemawiają za odbywaniem
kary w zakładzie karnym innego typu.

 Skazana kobieta korzysta co najmniej raz dziennie z ciepłej wody i dwa razy w tygodniu z
ciepłej kąpieli (r.o.p.w.k.p.w.)

 Kobiecie ciężarnej lub karmiącej zapewnia się opiekę specjalistyczną.

 Przy wybranych zakładach karnych organizuje się przywięzienne Domy Matki i Dziecka:

 w celu umożliwienia matce pozbawionej wolności sprawowania stałej i bezpośredniej opieki
nad dzieckiem;

 nie stosuje się wskazanej w art. 69 k.k.w. zasady odrębnego osadzania w zakładach karnych i
aresztach śledczych. W rezultacie w domach matki i dziecka mogą przebywać skazane
kobiety młodociane, pierwszy raz karane oraz recydywistki penitencjarne.



Osadzenie kobiety w ZK typu 
zamkniętego - art. 88 § 6 KKW 

Ze względu na zagrożenie społeczne albo zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu:

 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;

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

 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;

 skazanego, który popełnił przestępstwo o znacznym stopniu społecznej szkodliwości, jeżeli
jego postawa i zachowanie przemawiają za przebywaniem w zakładzie karnym typu
zamkniętego.



Skazani sprawujący 
pieczę nad dziećmi

Art. 87a KKW:

 § 1. Wykonując karę wobec skazanych sprawujących stałą
pieczę nad dzieckiem do lat 15, uwzględnia się w
szczególności:

 potrzebę inicjowania, podtrzymywania i zacieśniania ich więzi
uczuciowej z dziećmi,

 wywiązywania się z obowiązków alimentacyjnych oraz
świadczenia pomocy materialnej dzieciom,

 współdziałania z placówkami opiekuńczo-wychowawczymi, w
których te dzieci przebywają.

 § 2. Skazani sprawujący stałą pieczę nad dziećmi, które
przebywają w placówkach opiekuńczo-wychowawczych,
powinni być w miarę możliwości osadzani w odpowiednich
zakładach karnych, położonych najbliżej miejsca pobytu dzieci



Przyjmowanie do ZK 
kobiet z dziećmi
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie
czynności administracyjnych związanych z wykonywaniem tymczasowego
aresztowania oraz kar i środków przymusu skutkujących pozbawienie wolności oraz
dokumentowania tych czynności (art. 34, 35)

 Do aresztu śledczego nie może być przyjęta osoba wraz z dzieckiem, będąca
jego rodzicem lub opiekunem.

 Przyjmowanie kobiet zgłaszających się lub doprowadzonych, wraz z dzieckiem,
do jednostki penitencjarnej, przy której zorganizowano dom dla matki i dziecka,
regulują przepisy w sprawie trybu przyjmowania dzieci matek pozbawionych
wolności do domów dla matki i dziecka przy wskazanych zakładach karnych oraz
szczegółowych zasad organizowania i działania tych placówek.

 W wypadku przyjęcia do jednostki penitencjarnej osoby wymagającej
natychmiastowego leczenia szpitalnego ze względu na bezpośrednie zagrożenie
życia lub zdrowia lub kobiety od 28. tygodnia ciąży, osobie tej natychmiast
zapewnia się odpowiednią opiekę lekarską.

 O przyjęciu natychmiast powiadamia się sędziego penitencjarnego oraz sąd, który
skierował orzeczenie do wykonania, a w wypadku tymczasowo aresztowanego - organ
dysponujący.

 Jeżeli osoba ta zgłosiła się albo została doprowadzona do jednostki penitencjarnej, przy
której funkcjonuje szpital z oddziałem mogącym zapewnić jej specjalistyczną opiekę
lekarską, powiadomienie obejmuje również tę informację.



Kobiety ciężarne i karmiące
 Kobiecie ciężarnej lub karmiącej zapewnia się opiekę

specjalistyczną – art. 87 § 3 KKW

 Kobieta może się zgłosić do sędziego penitencjarnego (art. 32
k.k.w.) lub dyrektora generalnego lub okręgowego dyrektora służby
więziennej (art. 78§2 k.k.w.) w przypadku niezapewnienia jej
odpowiedniej opieki.

 Opieka zdrowotna obejmuje: badania diagnostyczne i
profilaktyczne, opiekę ginekologiczno-położniczą.

 Zapewnia się w miarę możliwości odpowiednio zbilansowaną dietę

 w Dziesiątym Sprawozdaniu Ogólnym (CPT/Inf (2000)13) Komitet
Zapobiegania Torturom zalecał, by władze administracji penitencjarnej
dokładały wszelkich starań, aby spełnić specyficzne potrzeby
dietetyczne kobiet w ciąży, którym powinno się zapewnić dietę
wysokoproteinową, bogatą w świeże owoce i warzywa

 Wobec kobiety o widocznej ciąży, gdy chodzi o środki przymusu
bezpośredniego, można użyć wyłącznie siły fizycznej w postaci
technik obezwładnienia



Kobiety ciężarne i karmiące
 SZCZEGÓLNY STATUS PRAWNY KOBIETY CIĘŻARNEJ LUB KARMIĄCEJ:

 ma prawo oczekiwać specjalistycznej opieki

 lekarz więziennej służby zdrowia określa zakres i częstot liwość świadczeń zdrowotnych udzielanych
kobiecie ciężarnej pozbawionej wolności, a także wydaje zalecenia dotyczące żywienia dietetycznego,
czasu i warunków odbywania przez kobietę ciężarną spaceru oraz kąpieli

 ma prawo do korzystania z dłuższego spaceru (art. 112 § 1 in fine k.k.w.)

 ma prawo do dokonywania dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych (art. 113a § 1 in
fine k.k.w.)

 wobec kobiet ciężarnych, karmiących lub sprawujących opiekę nad własnymi dziećmi w
Domach dla Matki i Dziecka nie stosuje się kar dyscyplinarnych polegających na:

 umieszczeniu w celi izolacyjnej,

 pozbawieniu możliwości otrzymania paczek żywnościowych,

 pozbawieniu lub ograniczeniu dokonywania zakupów artykułów żywnościowych

 W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę
nad dzieckiem sąd może odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

 dyrektor może dokonywać, na wniosek lekarza lub po zasięgnięciu jego opinii, niezbędnych
odstępstw od przewidzianego w regulaminie sposobu wykonywania kary pozbawienia wolności
w zakresie wynikającym z potrzeby uwzględnienia stanu fizycznego lub psychicznego tych
kobiet



Poród w zakładzie karnym

 Lekarz podmiotu leczniczego kieruje kobietę ciężarną do
zakładu karnego ze szpitalnym oddziałem ginekologiczno-
położniczym na dwa miesiące przed przewidywanym
terminem porodu lub wcześniej, jeżeli wymaga tego jej stan
zdrowia.

 Kobieta w okresie połogu przebywa wraz z dzieckiem w
oddziale wskazanego zakładu karnego, do czasu, gdy stan
jej zdrowia oraz stan zdrowia noworodka pozwolą na ich
wypisanie z tego oddziału (§ 11 rozporządzenia z 14.06.2012 r. i §

28 ust. 2 regulaminu o.p.w.k.p.w.).

 Obecnie działa jeden oddział ginekologiczno-położniczy,
usytuowany w zakładzie karnym w Grudziądzu.



Domy matki i dziecka

 Obecnie działają dwa domy dla matki i dziecka przy zakładach
karnych w Grudziądzu i Krzywańcu.

 Usytuowane są w odrębnych budynkach i pozostają oddzielone od
pozostałych obiektów przeznaczonych do zakwaterowania
skazanych, różnią się zarówno architekturą, jak i wystrojem wnętrz.

 Nadrzędnym celem ich funkcjonowania jest zapewnienie dzieciom
możliwie prawidłowych warunków rozwoju psychofizycznego przez
stały i bliski kontakt z matką.

 Domy są placówkami o charakterze paramedycznym, stałą opiekę
nad dziećmi sprawują pielęgniarki, dietetyk oraz lekarz pediatra.

 Ze względu na zróżnicowany potencjał intelektualny osadzonych
matek w domach prowadzone są programy działania ustawione
na wskazanie kierunku przyszłego życia, kształtowanie i utrwalenie
właściwych postaw rodzicielskich. Matki, oprócz możliwości
uzyskania wiedzy o wychowaniu dziecka i opieki, aktywizowane są
także w kierunku regulowania swojej sytuacji życiowej

 W domach realizowane są także programy przedszkolne
obejmujące dzieci w dwóch grupach wiekowych, mające na celu
przygotowanie ich do życia w otaczającym je świecie



Domy matki i dziecka w ZK 

w Grudziądzu i w ZK w 

Krzywańcu

Źródło: https://www.sw.gov.pl/galeria/domy-dla-matki-i-dziecka-w-
zakladzie-karnym-grudziadz-nr-1-i-w-zakladzie-karnym-w-krzywancu



Źródło: https://www.sw.gov.pl/galeria/domy-dla-matki-i-dziecka-w-
zakladzie-karnym-grudziadz-nr-1-i-w-zakladzie-karnym-w-krzywancu
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Procedura przyjęcia do przywięziennego 
domu matki i dziecka

 Przyjęcie wraz z matką dziecka do domu następuje na podstawie pisemnego wniosku
złożonego przez matkę do dyrektora zakładu karnego, przy którym dom został
zorganizowany.

 Do wniosku matka dołącza odpis skrócony aktu urodzenia dziecka.

 O złożeniu pisemnego wniosku przez matkę dyrektor zakładu karnego zawiadamia właściwy
sąd opiekuńczy.

 Konieczność uzyskania zgody ojca, jeżeli przysługuje mu władza rodzicielska na
umieszczenie dziecka w domu.

 W przypadku braku takiej zgody lub niemożności jej uzyskania decyduje rozstrzygnięcie sądu
opiekuńczego (art. 97 § 2 k.r.o.).

 Decyzja o skierowaniu skazanej i dziecka w domu dla matki i dziecka podejmowana jest
przez dyrektora zakładukarnego.

 Podlega ona kontroli sędziego penitencjarnego w trybie art. 34 § 1 k.k.w. oraz kontroli na
podstawie art. 78 § 2 oraz może stanowić przedmiot skargi złożonej na podstawie art. 7 k.k.w.

 Matka wraz z dzieckiem zostają przyjęci do domu z chwilą uzyskania zgody sądu
opiekuńczego.

 matka pozbawiona wolności sprawuje stałą i bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w domu
dla matki i dziecka przy zakładzie karnym, zwanymdalej „domem”.



Wykonywanie kary w 

przywięziennym domu matki i 

dziecka
 Jeżeli zachodzi konieczność opuszczenia przez

dziecko domu przed zwolnieniem matki z zakładu
karnego, zakład karny umożliwia matce podjęcie
starań o oddanie dziecka pod opiekę rodzinie
bądź o umieszczenie go w placówce opiekuńczo-
wychowawczej, położonej w pobliżu zakładu
karnego, w którym przebywa matka

 Matka przebywająca w domu, która korzysta z
zezwoleń na czasowy pobyt poza zakładem
karnym, opuszcza zakład wraz z dzieckiem.

 Jedynie w uzasadnionych przypadkach na jej

wniosek dyrektor zakładu karnego może wyrazić

zgodę na pozostawienie dziecka w domu na czas

korzystania z zezwolenia (§ 6 rozporządzenia z
17.09.2003 r.).



Unormowania międzynarodowe
 Dziesiąte Sprawozdanie Ogólne(CPT/Inf (2000)13) Komitetu Zapobiegania Torturom:

 wszelka opieka przed- i poporodowa w zakładzie karnym powinna być równoważna z opieką zapewnianą na zewnątrz zakładu
karnego.

 Zadbać o to, aby u dziecka przebywającego w zakładzie karnym rozwijały się normalne zdolności ruchowe i poznawcze. W
szczególności dzieci powinny mieć odpowiednie miejsca do zabaw i ćwiczeń na terenie zakładu karnego oraz, jeżeli jest to
uzasadnione warunkami i okolicznościami, możliwość opuszczania zakładu i doświadczania zwykłego życia poza jego murami.
Jeżeli nie jest to możliwe, należy rozważyć zapewnienie dostępu do żłobka lub podobnej instytucji.

 ERW:

 władze więzienne przy podejmowaniu decyzji wpływających na jakikolwiek aspekt pozbawienia wolności muszą przywiązywać
szczególną uwagę do wymagań kobiet związanych z ich potrzebami fizycznymi, zawodowymi, społecznymi i psychologicznymi.

 Szczególne wysiłki powinny być czynione w celu zapewnienia kobietom dostępu do specjalnych programów dla więźniów,
którzy doświadczyli fizycznego, psychicznego lub seksualnego wykorzystywania (

 więźniarki muszą mieć zapewnione prawo do porodu poza więzieniem, a w przypadku narodzin dziecka w więzieniu, władze
muszą zapewnić wszelkie konieczne wsparcie i udogodnienia.

 akty Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy:

 Rekomendacja 1340 (1997) o społecznych skutkach pozbawienia wolności i jego skutkach dla rodziny,

 Rekomendacja 1469 (2000) – Matki i dzieci w więzieniu,

 Rezolucja 1663 (2009) – Kobiety w więzieniu,

 Rekomendacji 914 (1981) w sprawie społecznej sytuacji więźniów .

W aktach tych zaakcentowano m.in. konieczność:

 zagwarantowania przestrzegania obowiązku informowania uwięzionych kobiet o miejscu przebywania ich dzieci,

 zagwarantowania dostosowania reżimu więziennego na potrzeby kobiet ciężarnych, w okresie porodu, karmiących i
opiekujących się swoimi dziećmi,

 zadbania o to, aby kobiety odbywały karę w takich jednostkach, które znajdują się w rozsądnej odległości od miejsca
zamieszkania ich rodzin, celem zredukowania negatywnych skutków, jakie wywiera pozbawienie wolności na życie rodzinne
więźniarek,

 zaspokojenia potrzeb w zakresie higieny i zdrowia, edukacji, organizowania widzeń z dziećmi, poszanowania godności oraz
społecznej integracji.



Młodociani
 „Młodociany”

 art. 115 § 10 k.k. = sprawca, który w chwili popełnienia czynu zabronionego nie
ukończył 21 lat i w czasie orzekania w pierwszej instancji – 24 lat

 KKW – brak definicji młodocianego. Zdaniem Z. Hołdy: „młodocianym” jest skazany,
który nie ukończył 21. roku życia

 Art. 54 kk – wymiar kary

 Nie zwalniając z obowiązku stosowania dyrektyw ogólnych, ustawodawca w
stosunku do młodocianych wprowadził szczególną dyrektywę wymiaru kary →

wywołanie za pomocą kary efektu wychowawczego.

 ustawodawca wyraźniedaje pierwszeństwo dyrektywie prewencji indywidualnej

 Nie oznacza to jednak automatycznej pobłażliwości dla sprawców nieletnich i
młodocianych in genere, ponieważ kara musi być dobrana odpowiednio do
„potrzeb” sprawcy w zakresie oddziaływań wychowawczych

 Oddanie pod dozór w okresie próby warunkowo zwolnionego młodocianego
jest obowiązkowe!

 Przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary - ustawodawca ustanowił
wobec młodocianych inny okres próby - od 2 do 5 lat.



Zakład karny dla młodocianych

 Za wyodrębnieniem zakładów karnych dla młodocianych
przemawiała:

 osiągana w tym wieku dojrzałość psychiczna młodocianych,

 większa podatność i skuteczność oddziaływania wychowawczego
na skazanych,

 konieczność odizolowania młodocianych od demoralizującego
wpływu innych skazanych.

 Odbywają w nim karę:

 skazani, którzy nie ukończyli 21 roku życia;

 w uzasadnionych wypadkach skazany po ukończeniu 21 roku życia;

 jeżeli jest to uzasadnione potrzebami oddziaływania, dorosły
skazany po raz pierwszy, wyróżniający się dobrą postawą, może, za
swoją zgodą, odbywać karę w zakładzie karnym dla
młodocianych; korzysta on wtedy z takich uprawnień jak
młodociany.



Zakłady karne dla 
młodocianych
 Skazani młodociani obligatoryjnie odbywają karę w systemie programowego

oddziaływania, z kolei skazanego odbywającego karę w tym systemie osadza
się w zakładzie karnym typu półotwartego w konsekwencji ten typ zakładu
karnego będzie podstawowym, w którym odbywać będą karę skazani
młodociani.

 nie wyklucza to możliwości odbywania przez skazanych młodocianych kary w
pozostałych dwóch typach zakładu karnego, jak również – z uwagi na
występowanie takiej potrzeby – w systemie terapeutycznym.

 W programach oddziaływania ustala się zwłaszcza:

 rodzaje zatrudnienia i nauczania skazanych,

 ich kontakty przede wszystkimz rodziną i innymi osobami bliskimi,

 wykorzystywanie czasu wolnego,

 możliwości wywiązywania się z ciążących na nich obowiązków,

 inne przedsięwzięcia niezbędne dla przygotowania skazanych do powrotu do
społeczeństwa.

Wykonywanie programów oddziaływania podlega okresowym ocenom;
programy te mogą ulegać zmianom.



Szczególne uprawnienia w 
ZK dla młodocianych
W zakładzie karnym dla młodocianych w szczególności:

 istnieje obowiązek poddawania się badaniom psychologicznym
w przypadkach określonych w art. 84 § 3 k.k.w.;

 w zakładach typu zamkniętego i półotwartego skazani mają
prawo do dodatkowego widzenia w miesiącu (art. 91a k.k.w.);

 zakład karny ma obowiązek prowadzenia nauczania, stosownie
do możliwości i uzdolnień młodocianych skazanych;

 pierwszeństwo w uzyskaniu możliwości objęcia nauczaniem w szkole
ponadpodstawowej (ponadgimnazjalnej) i na kursach zawodowych
mają skazani, którzy:

 nie mają wyuczonego zawodu

 po odbyciu kary nie będą mogli go wykonywać

 nie ukończyli 21. roku życia (art. 130 § 2 i 3 k.k.w.)

 obowiązek nauki ustaje z chwilą ukończenia 18. roku życia



Badania psychologiczne przed 
warunkowym przedterminowym 
zwolnieniem - art. 84 § 3 k.k.w.

 Młodocianego, któremu pozostało co najmniej 6 miesięcy do
nabycia prawa do ubiegania się o warunkowe zwolnienie lub
sprawiającego trudności wychowawcze, poddaje się
badaniom psychologicznym.

 Mają one charakter obligatoryjny. Brak zgody skazanego

młodocianego spowoduje, że stosownie do § 2 ust. 2

rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 14.03.2000 r. w sprawie

zasad organizacji i warunków przeprowadzania badań
psychologicznych i psychiatrycznych w ośrodkach

diagnostycznych (Dz.U. poz. 369) dyrektor zakładu wystąpi z

wnioskiem do sędziego penitencjarnego o zarządzenie

przeprowadzenia badań.



Więźniowie sumienia – art. 107 

KKW

 Skazani za przestępstwo popełnione z motywacji
politycznej, religijnej lub przekonań ideowych:

 odbywają karę w oddzieleniu od skazanych za inne

przestępstwa;

 mają prawo do korzystania z własnej odzieży,

bielizny i obuwia

 nie podlegają obowiązkowi pracy.

 Z ww. uprawnień nie korzystają skazani za
przestępstwa popełnione z użyciem przemocy.



Odroczenie i przerwa 

wykonania kary 
pozbawienia wolności



Odroczenie wykonania 
kary pozbawienia 
wolności

Odroczenie 
k.p.w.

Obligatoryjne 
(art. 150 KKW)

Fakultatywne 
(art. 151 KKW)



Obligatoryjne odroczenie 
wykonania k.p.w.

 Przesłanki:

 1. choroba psychiczna

 2. inna ciężka choroba uniemożliwiająca wykonywanie kary tj . taki stan
skazanego, w którym umieszczenie go w zakładzie karnym może
zagrażać życiu lub spowodować dla jego zdrowia poważne
niebezpieczeństwo.

✓ Teza K. Postulskiego, że nie każda ciężka choroba uniemożliwia
wykonywanie kary pozbawienia wolności i tylko ciężka choroba, która nie
może być leczona w warunkach zakładu karnego, uzasadnia przerwę w
wykonaniu kary.

✓ Kwestia udowodnienia istnienia choroby, w tym choroby psychicznej,
wymaga opinii biegłych z zakresu medycyny. Biegli muszą wypowiedzieć
się zarówno co do charakteru choroby, jak i kwestii zagrożeń, które wiążą
się z wykonywaniem kary pozbawienia wolności.

✓ Decydując o tym, czy choroba uniemożliwia wykonanie kary pobawienia
wolności w ocenie bierze się pod uwagę kwestie indywidualne
poszczególnych skazanych i realną możliwość ich leczenia w zakładzie
karnym. W tym m.in. należy ustalić poprzez zapytania do poszczególnych
instytucji więziennej służby zdrowia jaki zakres leczenia oferują i w jakim
czasie.

 Okres odroczenia stosowanego obligatoryjnie: do czasu ustania przeszkody



Fakultatywne odroczenie wykonania 
k.p.w.

PRZESŁANKA 1:  natychmiastowe wykonanie kary pociągnęłoby dla skazanego lub jego 
rodziny zbyt ciężkie skutki

•SA we Wrocławiu (post. z 13.10.2004 r., I I  AKzw 837/04): "brak możliwości kontynuowania nauki może być uznany za 
"ciężki skutek" w myśl art. 151 § 1 KKW, tylko wówczas, gdy natychmiastowe wykonanie kary powoduje przerwanie 
edukacji, której koniec lub wyodrębniony jej fragment (klasa, semestr) jest nieodległy. Inaczej natomiast należy ocenić 
sytuację, w której skazany podejmuje dalszą naukę w trakcie toczącego się postępowania karnego, a termin 
zakończenia nauki znacznie przekracza okres, na jaki – stosownie do art. 151 § 3 KKW – możliwe jest odroczenie 
wykonania kary". 

•SA w Lublinie w post. z 3.12.2008 r. (I I  AKzw 972/08): "nawet sam fakt oczekiwania przez osadzonego na leczenie 
operacyjne jest z reguły niewystarczający do udzielenia przerwy w karze, o zasadności której może być mowa 
dopiero wówczas, gdy wyznaczony został już termin zabiegu, a nadto jest on możliwy do przeprowadzenia jedynie w 
szpitalu wolnościowym".

•Zbyt ciężkie skutki wg doktryny:

•choroby, inna, niż określona w art. 150 KKW. 

•opieka nad innym np. niedołężnym członkiem rodziny, kiedy tej opieki nie mogą zrealizować inni członkowie rodziny;

•opieka nad chorym członkiem rodziny, kiedy tej opieki nie mogą zrealizować inni członkowie rodziny;

•konieczność uregulowania ważnych spraw zawodowych lub osobistych;

•potrzeba wykonania pilnych prac polowych;

•nagłe niespodziewane zdarzenie wymagające pilnego podjęcia czynności eliminujących jego skutki;

•konieczność okresowego zapewnienia rodzinie środków do życia.



Fakultatywne odroczenie 
wykonania k.p.w.

PRZESŁANKA 2: liczba osadzonych w zakładach karnych lub aresztach 
śledczych przekracza w skali kraju ogólną pojemność tych zakładów  

•→WARUNKI:

•dot. tylko kary pozbawienia wolności w wymiarze do roku, 

•na powyższej zasadzie nie udziela się odroczenia skazanym:

•którzy dopuścili się przestępstwa z zastosowaniem przemocy lub groźby jej użycia, 

•określonym w art. 64 § 1 lub 2 KK (recydywiści) lub w art. 65 KK (sprawcy, który z 
popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu lub popełnia 
przestępstwo działając w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu 
popełnienie przestępstwa oraz wobec sprawcy przestępstwa o charakterze 
terrorystycznym), 

•skazanym za przestępstwa określone w art. 197-203KK (przestępstwa przeciwko 
wolności seksualnej i obyczajności) popełnione w związku z zaburzeniami preferencji 
seksualnych.



 OKRES ODROCZENIA:

 Zasada: do 1 roku

 W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej

samotnie sprawującej opiekę nad dzieckiem sąd może

odroczyć wykonanie kary na okres do 3 lat po urodzeniu
dziecka.

 Odroczenie może być udzielone kilkakrotnie:

 łączny okres odroczenia nie może przekroczyć okresów ww.

okresów;

 okres odroczenia biegnie od dnia wydania pierwszego

postanowienia w tym przedmiocie.

Fakultatywne odroczenie wykonania 

k.p.w.



Wniosek o odroczenie –
uwagi ogólne
 TERMIN WYDANIA ORZECZENIA: O odroczeniu wykonania kary można orzec do

czasu rozpoczęcia wykonywania kary.

 SĄD WŁAŚCIWY: art. 3 KKW → Sąd, który wydał orzeczenie w pierwszej instancji

 PODMIOT UPRAWNIONY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 skazany

 obrońca,

 sądowy kurator zawodowy

 dyrektor zakładu karnego

 OPŁATA: 80 zł (art. 15 ust 1 pkt 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych)

 W posiedzeniu w przedmiocie odroczenia ma prawo wziąć udział
prokurator, skazany oraz jego obrońca, a także sądowy kurator
zawodowy lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli składali wniosek o
wydanie postanowienia.

 Na postanowienie w przedmiocie odroczenia przysługuje zażalenie.



Obowiązki skazanego w 
okresie odroczenia

 sąd może zobowiązać skazanego do:

 podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej,

 zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w określonych

odstępach czasu

 poddania się odpowiedniemu leczeniu lub rehabilitacji,

oddziaływaniom terapeutycznym

 uczestnictwa w programach korekcyjno-edukacyjnych.

 Wówczas sąd stosuje odpowiednio art. 14 KKW – zbieranie
informacji o skazanym np. w drodze wywiadu
środowiskowego.



Warunkowe zawieszenie 
kary – NOWELIZACJA!
 DO 05.10.2019 R. - art. 152 KKW

 § 1. Jeżeli odroczenie wykonania kary nieprzekraczającej
roku pozbawienia wolności trwało przez okres co
najmniej jednego roku – sąd może warunkowo zawiesić
wykonanie tej kary na zasadach określonych w art. 69–
75 Kodeksu karnego.

 § 2. Wniosek o warunkowe zawieszenie wykonania kary
pozbawienia wolności może złożyć również sądowy
kurator zawodowy.

 § 3. Na postanowienie w przedmiocie warunkowego
zawieszenia wykonania kary przysługuje zażalenie; w
posiedzeniu ma prawo wziąć udział prokurator, skazany
oraz obrońca, a także sądowy kurator zawodowy, jeżeli
składał wniosek o wydanie postanowienia.

!!! UCHYLONY 



Dodatkowe uwagi

 Art. 9 § 4 KKW: Złożenie wniosku o wydanie postanowienia w
postępowaniu wykonawczym nie wstrzymuje wykonania orzeczenia,
którego wniosek dotyczy, chyba że sąd, w szczególnie uzasadnionych
wypadkach, postanowi inaczej. Postanowienie w przedmiocie
wstrzymania wykonania orzeczenia nie wymaga uzasadnienia.

 Postanowienie SA Lublin z 15 listopada 2006r., II AKzw 816/06

 Orzekanie w przedmiocie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności
aktualne jest wyłącznie w sytuacji, gdy skazany nie zaczął jeszcze odbywać
tej kary, a więc przed jego osadzeniem. Po przyjęciu skazanego do zakładu
karnego, natomiast w miejsce odroczenia, pojawia się instytucja przerwy w
wykonaniu kary.

 W razie odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, co do której
orzeczenie skierowano do wykonania, osoba funkcyjna lub osoba przez
nią upoważniona niezwłocznie przesyła odpis postanowienia o
odroczeniu do właściwego zakładu karnego lub aresztu śledczego oraz
zawiadamia jednostkę Policji, której polecono doprowadzenie
skazanego(§ 399 ust. 1 RegUSądR).



Przerwa wykonywania 
kary pozbawienia 
wolności

Przerwa w 
wykonywaniu 

k.p.w.

Obligatoryjna 

(art. 153 § 1
KKW)

Fakultatywna 

(art. 153 § 2
KKW)



Przesłanki udzielenia przerwy

PRZESŁANKI 

OBLIGATORYJNA FAKULTATYWNA

1. choroba psychiczna;

2. inna ciężka choroba 

uniemożliwiająca 

wykonywanie tej kary.

- Ciężka choroba - ustalenie tej 
przesłanki wymaga dowodu z 

opinii biegłych

1. ważne względy rodzinne 

lub osobiste.

- np. konkretnie ustalony termin

zabiegu medycznego, którego nie
można wykonać w warunkach
więziennych



Przesłanki udzielenia 
przerwy - orzecznictwo

 II AKzw 207/18 - postanowienie SA Kraków z dnia 09-04-2018

 Potrzeba sprostowania przegrody nosa nie jest schorzeniem, które wymagałoby natychmiastowego zabiegu operacyjnego. 
Skoro zaś zabieg ten miałby zostać wykonany w ramach NFZ dopiero za około półtora roku, a dla wykonania go prywatnie 
nie ma żadnego ustalenia, zaś skazany nie ma środków finansowych na opłacenie go, to nie można na tej podstawie udzielić 
mu przerwy w karze.

 II AKzw 540/11 - SA Lublin z 15-06-2011

 Członkowie rodziny skazanego są zobowiązani do podjęcia wzmożonego wysiłku w celu zapewnienia sobie podstawowych 
warunków egzystencji bez jego pomocy. Dopiero w wypadku, kiedy nie jest to możliwe, a jednocześnie ich sytuacja jest na 
tyle trudna, że zagrożony jest ich byt, uzasadnione jest rozważenie możliwości zastosowania wobec skazanego instytucji 
przerwy w karze, o ile oczywiście obecność skazanego na wolności może prowadzić do poprawy sytuacji jego najbliższych.

 II AKzw 565/17 - postanowienie SA Kraków z dnia 28-06-2017

 Ważne względy rodzinne, jako przesłanka udzielenia przerwy w wykonaniu kary, to okoliczności uzasadniające uznanie za 
ciężką sytuacji życiowej najbliższej rodziny skazanego, nadające się do poprawienia wyłącznie przez obecność skazanego i 
jego osobiste starania.

 II AKzw 333/16 - postanowienie SA Kraków z dnia 22-04-2016

 Odbywanie przez skazanego kary pozbawienia wolności pozbawiałoby jego najbliższych jakichkolwiek źródeł utrzymania czy 
wsparcia.

 II AKzw 411/12 - postanowienie SA Kraków z dnia 07-05-2012

 Konieczność sprawowania opieki nad schorowaną matką nie uzasadnia udzielenia skazanemu przerwy w wykonaniu kary 
pozbawienia wolności. [Matka skazanego] rzeczywiście cierpi na poważne schorzenie narządu wzroku, ma orzeczony 
znaczny stopień niepełnosprawności i wymaga stałej opieki innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością 
samodzielnej egzystencji, niemniej jednak brak jest podstaw do przyjęcia, iż skazany jest jedyną osobą, która może jej udzielić 
odpowiedniego wsparcia.

 II AKzw 211/10 - postanowienie SA Kraków z dnia 18-03-2010

 Nieuzasadnione jest żądanie udzielenia skazanemu przerwy w celu umożliwienia mu uregulowania jego zaległości 
alimentacyjnych. Jak to dawniej wyraził Sąd Apelacyjny, nie powinno się udzielać przerwy w karze tylko po to, by skazany 
wykonał obowiązek, którego niewykonania spowodowało zarządzenie wykonania kary, jaką odbywa.



Okres przerwy
 OBLIGATORYJNA – do czasu ustania przeszkody

 FAKULTATYWNA - przerwa może być udzielona kilkakrotnie, jednak łączny okres przerwy
nie może przekroczyć:

 1 roku

 W stosunku do skazanej kobiety ciężarnej oraz osoby skazanej samotnie sprawującej opiekę nad
dzieckiem sąd może udzielić przerwy w wykonaniu karyna okres do 3 lat po urodzeniu dziecka.

 Przerwa w„(...) wykonaniu kary kobiecie ciężarnej i w okresie 3 lat po urodzeniu dziecka może
nastąpić również (...) po wykorzystaniu przez skazaną rocznego okresu przerwy w wykonaniu kary,
uzasadnionej [innymi] przesłankami [ważne względy zdrowotne, rodzinne lub osobiste] (...)”
(Komentarz do Kodeksu Karnego Wykonawczego, Z. Hołda, K. Postulski)

 „(...) Jeżeli po wykorzystaniu tego [maks. trzyletniego] okresu lub w trakcie korzystania z przerwy w
wykonaniu kary, skazana ponownie nabędzie status „kobiety ciężarnej”(...) zaistnieją podstawy do
przerwy w wykonaniu kary z tego powodu na kolejny [maks. trzyletni] okres(...)” (Komentarz do
Kodeksu Karnego Wykonawczego, Z. Hołda, K. Postulski)

 Nie można udzielić przerwy przed upływem roku od dnia ukończenia poprzedniej
przerwy i powrotu po niej do zakładu karnego, chyba że zachodzi wypadek chorob y
psychicznej lub innej ciężkiej choroby skazanego albo inny wypadek losowy.

 okres przerwy biegnie od dnia wydania pierwszego postanowienia w tym przedmiocie.



Wniosek o 
udzielenie przerwy

 PODMIOT UPRAWNIONY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU:

 Skazany

 Obrońca

 Dyrektor zakładu karnego

 Sądowy kurator zawodowy

 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU: SĄD PENITENCJARNY, w którego okręgu skazany 
przebywa

 Sądem penitencjarnym właściwym miejscowo do udzielenia dalszych 
przerw jest sąd, który udzielił pierwszej przerwy. Jest on również właściwy 
do orzeczenia przerwy, o której mowa w art. 153§ 3 KKW, jeżeli skazany 
nadal przebywa na wolności.

 OPŁATA: 60 zł (art. 15 ust 1 pkt 2 ustawy o opłatach w sprawach karnych)

 POSIEDZENIE W PRZEDMIOCIE PRZERWY

 ma prawo wziąć w nim udział prokurator, skazany oraz jego obrońca, a 
także sądowy kurator zawodowy lub dyrektor zakładu karnego, jeżeli 
składali wniosek o wydanie postanowienia.

 Na postanowienie w przedmiocie przerwy przysługuje zażalenie.

 Jeżeli prokurator oświadczył, że sprzeciwia się udzieleniu przerwy, 
postanowienie o udzieleniu przerwy staje się wykonalne z chwilą 
uprawomocnienia.

 Zażalenie wniesione przez prokuratora podlega rozpoznaniu w terminie 
14 dni.



Uzasadnienie wniosku

 II AKz 434/18 - postanowienie SA Katowice z dnia 10-04-2018

 Treść art. 19 § 3 KKW nie pozostawia wątpliwości, że to składający
wniosek w postępowaniu wykonawczym jest obowiązany do
uzasadnienia zawartych w nim żądań w stopniu umożliwiającym jego
rozpoznanie, w szczególności do dołączenia odpowiednich
dokumentów, zaś w przypadku niewykonania tego obowiązku można
pozostawić wniosek bez rozpoznania. Nieuzasadnienie zawartych we
wniosku żądań oraz niewskazanie dowodów na ich poparcie jest
brakiem formalnym wniosku, a ewentualną decyzję w przedmiocie
pozostawienia go bez rozpoznania powinno poprzedzać wezwanie do
usunięcia tego braku w trybie art. 120 § 1 KPK w zw. z art. 1 § 2 KKW
(vide: Postulski K. Kodeks karny wykonawczy. Komentarz, WKP, 2017).

 II AKzw 804/12 - postanowienie SA Lublin z dnia 16-08-2012

 Sąd nie ma obowiązku samodzielnego ustalania rodzaju przesłanek, w
oparciu o które miałaby być udzielona nowa przerwa w wykonaniu
kary. Przepis art. 19 § 3 KKW przenosi ciężar dowodowy w zakresie
składania wniosków o wszczęcie postępowania wykonawczego przed
sądem na podmioty uprawnione do inicjowania tego postępowania. Z
treści powołanego przepisu wynika konieczność uzasadnienia i
należytego wykazania zawartych we wniosku żądań oraz wskazania
dowodów na ich poparcie.



Obowiązki skazanego w 
czasie przerwy
• Sąd może zobowiązać skazanego do:

• podjęcia starań o znalezienie pracy zarobkowej,

• zgłaszania się do wskazanej jednostki Policji w
określonych odstępach czasu

• poddania się odpowiedniemu leczeniu lub
rehabilitacji, oddziaływaniom terapeutycznym

• uczestnictwa w programach korekcyjno-
edukacyjnych.

• Wówczas sąd stosuje odpowiednio art. 14 KKW –

zbieranie informacji o skazanym np. w drodze

wywiadu środowiskowego.



Warunkowe zwolnienie – art. 155 KKW
 PRZESŁANKI:

 1. przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co
najmniej rok,

 2. skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary

 Wówczas sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z
odbycia reszty kary na zasadach określonych w art. 77 KK, tj. gdy:

 postawa skazanego, właściwości i warunki osobiste, okoliczności popełnienia
przestępstwa oraz zachowanie po jego popełnieniu i w czasie odbywania
kary uzasadniają przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował się
do orzeczonego środka karnego lub zabezpieczającego i przestrzegał
porządku prawnego, w szczególności nie popełni ponownie przestępstwa.

przy czym zwolnienie może nastąpić w każdym czasie, bez ograniczeń
wynikających z art. 78 i 79 KK.

 Powyższej instytucji nie stosuje się, jeżeli kara lub suma kar
pozbawienia wolności przekracza 3 lata.

 Na postanowienie w tym przedmiocie przysługuje zażalenie.



Odwołanie odroczenia lub przerwy
 PRZESŁANKI:

 WŁAŚCIWOŚĆ SĄDU:

 ODROCZENIE: sąd, który wydał orzeczenie w I instancji

 PRZERWA: sąd penitencjarny, który jej udzielił.

 Na postanowienie w przedmiocie odwołania odroczenia lub przerwy
przysługuje zażalenie.

 Jeżeli w czasie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności skazany
został tymczasowo aresztowany, kara pozbawienia wolności, której
odbywanie zostało przerwane, podlega wykonaniu z mocy prawa.

 stosuje się odpowiednio do odroczenia wykonania kary pozbawienia wolności, z
tym że w wypadku odroczenia sąd bezzwłocznie kieruje orzeczenie do
wykonania.

FAKULTATYWNE OBLIGATORYJNE

- ustanie przyczyny, dla której zostało 

udzielone, 
- gdy skazany nie korzysta z odroczenia/ 

przerwy w celu, w jakim zostało udzielone, 

- gdy skazany rażąco narusza porządek 
prawny, 

- z powodu niewykonywania obowiązków 
określonych w art. 151 § 4 KKW

- gdy okoliczności, które uzasadniają 

fakultatywne odwołanie, zaistnieją po 
udzieleniu skazanemu pisemnego 
upomnienia przez sądowego kuratora 

zawodowego (chyba że przemawiają 
przeciwko temu szczególne względy).



1. Orzekanie i wykonywanie 

warunkowego zwolnienia z reszty 
kary pozbawienia wolności. 

2. Zwalnianie skazanych z 
zakładów karnych



Istota 

 Jeden ze środków probacyjnych;

 Warunkowa rezygnacja z 
wykonywania części kary na 
okres próby, który sprawca 
spędza już na wolności;

 Nie dotyczy zastępczej kary 
pozbawienia wolności orzeczonej 
za niewykonaną grzywnę lub karę 
ograniczenia wolności;

 Podstawa prawna stosowania: art. 
77-82 KK oraz 159-163 KKW



Uzasadnienie rządowego 
projektu KK

„Warunkowe zwolnienie jest w istocie warunkową

rezygnacją z wykonania części (reszty) orzeczonej kary

pozbawienia wolności i poddaniem sprawcy

procesowi resocjalizacji w warunkach kontrolowanej

wolności, a więc stanowi niejako przedłużenie procesu

resocjalizacji w zmienionych warunkach, mające na

celu przystosowanie sprawcy do życia na wolności z

pomocą kuratora sądowego (innej osoby, organizacji)

oraz w związku z nałożonymi obowiązkami. Pozytywny

wynik próby zmienia ową rezygnację na

bezwarunkową i skutkuje uznanie, że całą karę odbyto

z chwilą warunkowego zwolnienia, a negatywny -

fakultatywne lub obligatoryjne zarządzenie wykonania

reszty nieodbytej kary.”



Przedterminowe warunkowe zwolnienie -
przesłanki

MATERIALNE FORMALNE

POZYTYWNA PROGNOZA KRYMINOLOGICZNA 
= postawa, właściwości i warunki osobiste, okoliczności
popełnienia przestępstwa oraz zachowanie po jego
popełnieniu i w czasie odbywania kary uzasadniają
przekonanie, że skazany po zwolnieniu będzie stosował

się do orzeczonego środka karnego lub
zabezpieczającego i przestrzegał porządku prawnego, w
szczególności nie popełni ponownie przestępstwa

ODBYCIE OKREŚLONEJ CZĘŚCI KARY:
• co najmniej 1/2 kary;
• ¾ kary – w przypadku mult irecydywistów (art. 64 § 1

KK)
• 15 lat – w przypadku skazanego na karę 25 lat 

pozbawienia
• 25 lat – w przypadku skazanego na karę 

dożywotniego pozbawienia wolności

Skazanego można warunkowo zwolnić po odbyciu 15 lat  

pozbawienia wolności niezależnie od warunków 
określonych w art . 78 § 1 lub 2 KK (nie dot yczy t o kary 25 
lat  pozbawienia wolności i kary dożywot niego 
pozbawienia wolności)

Wymierzając karę pozbawienia wolności sąd może wyznaczyć surowsze ograniczenia do skorzystania przez skazanego
z warunkowego przedterminowego zwolnienia w szczególnie uzasadnionych wypadkach (za takie uznaje się wysoki
stopień demoralizacji sprawcy, naganną motywację, czy drastyczne zachowania). Sąd nie może jednak całkowicie
pozbawić skazanego możliwości warunkowego przedterminowego zwolnienia.

ART. 155 KKW :
• przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności t rwała co najmniej rok, 
• skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary 

- sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary na zasadach określonych w art. 77

KK, przy czym zwolnienie może nastąpić w każdym czasie, bez ograniczeń wynikających z art. 78 i 79 KK 

UWAGA! Powyższego nie stosuje się, jeżeli kara lub suma kar pozbawienia wolności przekracza 3 lata.



Modyfikacje formalnej przesłanki warunkowego 
zwolnienia z odbycia reszty kary

 Możliwość modyfikacji na etapie orzekania w przedmiocie odpowiedzialności
karnej.

 Może polegać wyłącznie na obostrzeniu warunków formalnych w szczególnie
uzasadnionym przypadku przez określenie przewidzianego w art. 78 KK ułamka
odbycia części kary na wyższym poziomie.

 Może także polegać na wskazaniu dłuższego okresu w latach, przez który skazany
będzie musiał przebywać w zakładzie karnym, niż ten, który wynika z obliczenia
określonego ułamka wymierzonej kary pozbawienia wolności podlegającej
wykonaniu.

 Obostrzenie minimów formalnych nie może jednak prowadzić do całkowitej
eliminacji możliwości zastosowania środka probacyjnego, a także nie może
doprowadzić do takiego określenia minimów formalnych, co do których już w
chwili wydawania wyroku będzie wiadome, że ich spełnienie przez skazanego
będzie niemożliwe

 Szczególnie uzasadniony wypadek:

 wynika z oceny sądu dokonanej w chwili wydawania wyroku.

 Podstawą tej oceny jest popełniony przez sprawcę czyn zabroniony i społeczne
oddziaływanie orzeczonej kary.

 Np. ze względu na wysoki stopień winy sprawcy, szczególny sposób popełnienia
przestępstwa, jego wagę, zakres wyrządzonej szkody

 powinien decydować charakter popełnionego przestępstwa - sąd nie może
kierować się okolicznościami odnoszącymi się do osoby sprawcy, bo w czasie
wyrokowania nie może przewidzieć, jaka będzie prognoza kryminologiczna po
odbyciu odpowiedniej części kary.



Pozytywna prognoza 
kryminologiczna - elementy

 Postawa skazanego:

 jest wynikiem przede wszystkim jego postawy życiowej,
w szczególności stosunku do sytuacji, w jakiej się
znalazł.

 sąd powinien przede wszystkim ocenić i uwzględnić,
jaki skazany miał stosunek do istniejącego porządku
prawnego zarówno w trakcie popełniania
przestępstwa, jak i po jego popełnieniu, w tym także w

trakcie odbywania kary pozbawienia wolności

 w ocenie postawy skazanego chodzi także o stosunek
do innych norm oraz reguł społecznych, a także

skłonność do naruszania cudzych dóbr prawnych
(post. SA we Wrocławiu z 12.1.2005 r., II AKzw 1161/04,
OSA 2005, Nr 8, poz. 54).



Pozytywna prognoza 
kryminologiczna - elementy

 Właściwości osobiste skazanego:

 cechy charakteru skazanego, które mogą wpłynąć na
jego zachowanie.

 właściwości zarówno fizyczne, jak i psychiczne, np.
wiek skazanego, stan jego zdrowia, a także poziom
rozwoju intelektualnego, temperament, zdolność do
samokrytyki, wrażliwość sumienia, impulsywność itp.

 choroba psychiczna skazanego może być przeszkodą do
udzielenia warunkowego zwolnienia wówczas, gdy jej
poziom nasilenia jest tak duży, że uniemożliwia wykonanie
kary pozbawienia wolności oraz wnioskowanie co do
tego, czy skazany będzie przestrzegał porządku
prawnego (uchw. SN z 14.7.1977 r., VII KZP 24/77, OSNKW
1977, Nr 9, poz. 93). Należy wtedy rozważać albo
zastosowanie przerwy (art. 153 § 1 KKW), albo zawieszenie
postępowania wykonawczego (art. 15 § 2 KKW).



Pozytywna prognoza 
kryminologiczna - elementy

 Warunki osobiste skazanego:

 warunki środowiskowe, w których skazany

przebywał przed popełnieniem przestępstwa, w
szczególności warunki rodzinne, zawodowe i

mieszkaniowe

 warunki, w których będzie przebywał po

opuszczeniu zakładu karnego.

 trzeba uwzględnić także charakter środowiska

zewnętrznego, z którym skazany utrzymywał

kontakty w czasie odbywania kary pozbawienia

wolności, najpewniej bowiem będzie je
kontynuował w okresie próby.



Pozytywna prognoza 
kryminologiczna - elementy

 Okoliczności popełnienia przestępstwa:

 największe znaczenie mają dla negatywnej jej oceny, a w
konsekwencji i dla negatywnej decyzji w przedmiocie
warunkowego zwolnienia – ponieważ wskazują zazwyczaj na
cechy skazanego, które mogą być przyczyną popełnienia przez
niego kolejnego przestępstwa;

 "wobec sprawców przestępstw nieumyślnych sąd penitencjarny –
rozpoznając wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie – winien
przede wszystkim badać, co było przyczyną "nieostrożnego"
zachowania skazanego oraz jakie jest prawdopodobieństwo
ponownego takiego zachowania na wolności" (post. SA we Wrocławiu z
2.2.2009 r., I I AKzw 872/08, OSAW 2010, Nr 1, poz. 166)

 dotyczą wszystkich faktów i sytuacji, które pozostają w związku z
popełnionymprzez skazanego przestępstwem.

 Nie tylko okoliczności, które zachodziły w chwili popełnienia
przestępstwa, ale także takie, które poprzedzały jego popełnienie lub
następowały po nim.

 Nie powinny dotyczyć innych wskazanych w art. 77 § 1 KK kryteriów
oceny prognozy oraz mieścić się w znamionach popełnionego czynu
zabronionego.



Pozytywna prognoza 
kryminologiczna - elementy

 Zachowanie skazanego po popełnieniu przestępstwa:

 obejmuje przede wszystkim ocenę postępowania skazanego bezpośrednio po czynie i w
związku z nim.

 Celem tej oceny jest bowiem lepsze rozpoznanie cech charakteru skazanego, które
mogły się ujawnić po popełnieniu czynu oraz w trakcie dalszego zachowania.

 należy uwzględniać także zachowania skazanego w czasie przerwy w odbywaniu kary
(art. 153 KKW) lub w czasie zawieszenia postępowania wykonawczego w zakresie kary
pozbawienia wolności (art. 15 § 2 KKW).

 Za negatywną oceną przemawiać będzie: ukrywanie się sprawcy, zacieranie przez niego
śladów, matactwo, arogancka lub niewłaściwa postawa wobec pokrzywdzonego,
unikanie współpracy z organami prowadzącymi postępowanie karne, a zwłaszcza dalsze
naruszanie porządku prawnego.

 Za pozytywną oceną przemawiać będzie: pojednawcza postawa skazanego wobec
pokrzywdzonego, chęć naprawienia lub naprawienie wyrządzonej szkody, wyrażanie
skruchy, a w szczególności przyznanie się do popełnionego przestępstwa.

 w przypadku odbywania wieloletniej kary pozbawienia wolności podstawy prognozy
kryminologicznej związane z oceną zachowania skazanego w trakcie popełnienia
przestępstwa lub bezpośrednio po nim nie przedstawiają większej wartości, albowiem
znaczny upływ czasu wpływa na rozluźnienie związku pomiędzy tym, co się działo w życiu
skazanego przed popełnieniem przestępstwa, a tym, jak wygląda jego życie w chwili
orzekania w przedmiocie warunkowego zwolnienia. Ponadto kierowanie się oceną
zachowania skazanego sprzed kilku lat nie uwzględnia zmian osobowości skazanego,
jakie nastąpiły w trakcie odbywania kary i pod wpływem stosowanych oddziaływań
penitencjarnych (post. SA w Krakowie z 29.10.2004 r., II AKzw 690/04, KZS 2004, Nr 10, poz.
17).



Pozytywna prognoza 
kryminologiczna - elementy

 Zachowanie skazanego w czasie odbywania kary. 

 nie można oceniać na tej podstawie zachowania skazanego np. w
czasie przerwy w odbywaniu kary (art. 153 KKW) - ocena zachowania
skazanego poza faktyczną izolacją możliwa jest na podstawie
kryterium zachowania skazanego po popełnieniu przestępstwa.

 jednak dla oceny prognozy kryminologicznej równie ważne
jest przebywanie skazanego na wolności, bowiem z niego bardziej
można wnioskować o prawdopodobieństwie przestrzegania
porządku prawnego przez skazanego w okresie próby niż na
podstawie jego zachowania w zakładzie karnym, a więc w
odmiennych warunkach od tych, które panują na wolności.

 Dobrze byłoby, aby decyzja o warunkowym zwolnieniu z odbycia reszty
kary poprzedzona była, jeśli to formalnie możliwe, udzieleniem przepustki
lub przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności (post. SA w
Krakowie z 19.12.2006 r., II AKzw 984/06, KZS 2007, Nr 1, poz. 42).



Pozytywna prognoza 

kryminologiczna - ocena
 Modelową oceną zachowania skazanego, wpływającą na pozytywny wynik prognozy

kryminologicznej, jest sytuacja, w której skazany podczas pobytu w warunkach izolacji
więziennej oceniany jest jako bardzo dobrze sprawujący się, nieposiadający żadnych
uzależnień, które utrudniałyby mu adaptację w warunkach wolnościowych, wielokrotnie

nagradzany i wyróżniany regulaminowo, niekarany dyscyplinarnie, zatrudniany poza jednostką
w systemie bez konwojenta, nienależący do nieformalnych struktur podkultury przestępczej,

uczestniczący w dostępnych zajęciach kulturalno-oświatowych, akcentujący wyraźnie
krytyczną postawę wobec dotychczasowego trybu życia oraz popełnionych przez siebie
przestępstw, utrzymujący stały kontakt z rodziną, która interesuje się jego losem i udziela mu

wsparcia, korzystający z przepustek i nagród w postaci zezwoleń na czasowe opuszczenie
jednostki, z których powracał w terminie i bez uwag, oraz kontynuujący naukę poza zakładem

karnym(post. SA w Lublinie z 24.4.2010 r., II AKzw 291/10, Legalis).

 problemy z zachowaniem skazanego w warunkach izolacji więziennej niekoniecznie muszą

świadczyć o negatywnej prognozie kryminologicznej,

 np. wymierzenie kary dyscyplinarnej skazanemu nie zawsze przekreśla możliwości skorzystania z
omawianego środka probacyjnego. Konieczne jest bowiem rozważenie uwarunkowań zachowania, które
stanowiło podstawę do nałożenia takiej kary

 Podobnie o pozytywnej prognozie nie świadczą wyłącznie nagrody dla skazanego udzielane w trakcie
odbywania kary. Przestrzeganie reguł obowiązujących w zakładzie karnym może świadczyć tylko o
dobrym przystosowaniu się do panujących w nim warunków. Tego samego dowodzić może niesprawianie
przez skazanego problemów

 konieczna jest wszechstronna ocena, dokonana w ujęciu ewolucyjnym, która nie może opierać się na
jednostkowych faktach, analizowanych w oderwaniu od szerszego kontekstu sytuacyjnego.



Orzekanie o warunkowym zwolnieniu

• KTO?

• Skazany, obrońca 
– opłat a od wniosku: 45 
zł

• Dyrektor ZK

• Sądowy kurator 
zawodowy

• prokurator

Wniosek

• Na posiedzeniu w ZK

• Prawo udziału: skazany, 
obrońca, prokurator, 
dyrektor ZK*/ kurator* 
(*jeżeli złożyli wniosek);

• OPINIA BIEGŁYCH → gdy 
wn. dot. skazanego za 
przestępstwo określone 
w art. 197-203 KK, 
popełnione w związku z 
zaburzeniami preferencji 
seksualnych

Sąd 
penitencjarny

• Zażalenie, które podlega 
rozpoznaniu w terminie 
14 dni + art. 154 § 1 KKW.

• postanowienie 
odmawiające →
przysługuje zażalenie 
także dyrektorowi ZK lub 
sądowemu kuratorowi 
zawodowemu, jeżeli 
składali wniosek o 
warunkowe zwolnienie

Postanowienie 

Dyrektor ZK, składając wniosek, przesyła jednocześnie opinię sporządzoną przez

administrację zakładu karnego zawierającą w szczególności prognozę
kryminologiczno-społeczną.
W innych przypadkach opinię tę dyrektor ZK przesyła na żądanie sądu

penitencjarnego lub na prośbę skazanego składającego wniosek.

wysłuchuje przedstawiciela administracji

zakładu karnego, a sądowego kuratora
zawodowego, jeżeli składał wniosek o
warunkowe zwolnienie, oraz uwzględnia

ugodę zawartą w wyniku mediacji



Właściwość sądu

Sąd penitencjarny

W sprawach związanych z 
wykonaniem orzeczenia o 

warunkowym zwolnieniu oraz w 
sprawie odwołania warunkowego 

zwolnienia właściwy jest sąd 
penitencjarny, który udzielił 

zwolnienia

jeżeli zwolniony pozostaje pod 

dozorem - sąd penitencjarny, w 

którego okręgu dozór jest 

wykonywany

Wykonując orzeczenie o 
warunkowym zwolnieniu wobec 

skazanego, który nie został oddany 
pod dozór lub zobowiązany do 

wykonania obowiązków związanych 
z okresem próby, sąd penitencjarny 

stosuje odpowiednio art. 14 KKW



Okres próby

 czas pozostały do odbycia kary

 jednak nie może być krótszy niż 2 lata ani dłuższy niż

5 lat

 jeżeli skazanym jest osoba określona w art. 64 § 2

KK, okres próby nie może być krótszy niż 3 lata.

 w razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat
pozbawienia wolności lub dożywotniego

pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat.



Uprawnienia sądu 
penitencjarnego – art. 163 KKW

 w granicach określonych w art. 80 § 1 i 2 KK, może zmienić okres próby. 

❑ Art. 80 [Okres próby]

§ 1. W razie warunkowego zwolnienia czas pozostały do odbycia kary stanowi okres próby, który
jednak nie może być krót szy niż 2 lata ani dłuższy niż 5 lat .

§ 2. Jeżeli skazanym jest osoba określona w art . 64 § 2 kk, okres próby nie może być krót szy niż 3 lata.

§ 3. W razie warunkowego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub dożywot niego pozbawienia
wolności okres próby wynosi 10 lat .

 w okresie próby może: 

 ustanawiać, rozszerzać lub zmieniać obowiązki wymienione w art. 72 § 1KK 

 od wykonywania nałożonych obowiązków zwolnić, z wyjątkiem obowiązku 
wymienionego w art. 72 § 2 KK (tj., świadczenie pieniężne/ naprawienie szkody) 

 oddać skazanego pod dozór lub od dozoru zwolnić. 

✓ Wniosek o wydanie postanowienia może złożyć również sądowy kurator 
zawodowy.

✓ Na postanowienie przysługuje zażalenie



Dozór w okresie próby
 sąd penitencjarny może w okresie próby oddać skazanego pod

dozór:

 kuratora sądowego,

 osoby godnej zaufania,

 stowarzyszenia,

 organizacji lub instytucji, do której działalności należy troska o
wychowanie, zapobieganie demoralizacji lub pomoc skazanym

 OBLIGATORYJNY DOZÓR:→wobec:

 1. skazanego za przestępstwo określone w art. 197-203 KK, popełnione w
związku z zaburzeniami preferencji seksualnych,

 2. młodocianego sprawcy przestępstwa umyślnego,

 3. sprawcy określonego w art. 64 KK (recydywista),

 4. skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności

 sąd poucza skazanego o obowiązku wynikającym z art. 169 § 2
KKW = bezzwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od powzięcia
wiadomości o oddaniu go pod dozór, zgłosić się do kuratora
sądowego tego sądu rejonowego, w okręgu którego dozór ma być
wykonywany.



Obowiązki w okresie próby
 obowiązki określone w art. 72 § 1 KK:

 1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

 2) przeproszenia pokrzywdzonego,

 3) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

 4) wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

 5) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków
odurzających,

 6) poddania się terapii uzależnień,

 6a) poddania się terapii, w szczególności psychoterapii lub psychoedukacji,

 6b) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

 7) powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

 7a) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w
określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

 7b) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

 8) innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu
ponownie przestępstwa

 a jeżeli szkoda wyrządzona przestępstwem, za które skazany odbywa karę, nie
została naprawiona, może orzec obowiązek określony w art. 72 § 2 KK:

 Świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 KK

 zobowiązać skazanego do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo
w części



Dodatkowe obowiązki warunkowo 
zwolnionego, nieoddanego pod dozór 

 Warunkowo zwolniony, który został zobowiązany do
wykonywania obowiązków związanych z okresem próby i
nie został oddany pod dozór, jest obowiązany do:

 bezzwłocznego, a najpóźniej w ciągu 7 dni od zwolnienia z

zakładu karnego, zgłoszenia się do sądowego kuratora
zawodowego sądu rejonowego, w którego okręgu będzie

miał miejsce stałego pobytu,

 zgłaszania się do sądowego kuratora zawodowego w

określonych przez niego terminach i udzielania wyjaśnień co

do przebiegu okresu próby,

 niezmieniania bez zgody sądu miejsca stałego pobytu,

 wykonywania nałożonych na niego obowiązków

- o czym sąd poucza warunkowo zwolnionego



Odmowa przedterminowego 
zwolnienia. Co dalej? 

•wniosku skazanego lub jego obrońcy,
złożonego przed upływem 3 miesięcy
od wydania postanowienia o
odmowie warunkowego zwolnienia,
nie rozpoznaje się aż do upływu tego
okresu.

orzeczona kara 
lub suma kar nie 
przekracza 3 lat 

pozbawienia 
wolności

wniosku skazanego lub jego obrońcy,

złożonego przed upływem 6 miesięcy

od wydania postanowienia o odmowie
warunkowego zwolnienia, nie

rozpoznaje się aż do upływu tego

okresu

orzeczona kara 
lub suma kar 

przekracza 3 lata 
pozbawienia 

wolności



Skutki okresu próby

POZYTYWNE NEGATYWNE

• Jeżeli w okresie próby i w ciągu 

6 miesięcy od jej zakończenia 

nie odwołano warunkowego 

zwolnienia, karę uważa się za 

odbytą z chwilą warunkowego 

zwolnienia.
• W wypadku objęcia wyrokiem 

łącznym kary, z której 

odbywania skazany został 

warunkowo zwolniony, na 
poczet orzeczonej kary łącznej 

zalicza się jedynie okres 

faktycznego odbywania kary.

ODWOŁANIE WARUNKOWEGO 

ZWOLNIENIA – art. 160 KKW

W razie odwołania warunkowego 

zwolnienia ponowne warunkowe 

zwolnienie nie może nastąpić 
przed odbyciem, po ponownym 

osadzeniu, przynajmniej:

• roku kary pozbawienia wolności, 

• 5 lat kary - w wypadku kary 25 

lat pozbawienia wolności lub 
kary dożywotniego pozbawienia 

wolności.



Odwołanie warunkowego zwolnienia

PRZESŁANKI 

A. Obligatoryjne B. Fakultatywne

1. zwolniony w okresie próby popełnił
przestępstwo umyślne, za które orzeczono

prawomocnie karę pozbawienia wolności

bez warunkowego zawieszenia je j
wykonania;

2. zwolniony, skazany za przestępstwo
popełnione z użyciem przemocy lub

groźby bezprawnej wobec osoby

najbliższej lub innej osoby małoletnie j
zamieszkujących wspólnie ze sprawcą, w

okresie próby rażąco narusza porządek
prawny, ponownie używając przemocy lub

groźby bezprawnej wobec osoby

najbliższej lub innej osoby małoletnie j
zamieszkujących wspólnie ze sprawcą;

3. jeżeli okoliczności z pkt 1B i 2B zaistnieją
po udzieleniu skazanemu pisemnego

upomnienia przez sądowego kuratora

zawodowego, (chyba że przemawiają
przeciwko temu szczególne względy).

1. zwolniony w okresie próby rażąco
narusza porządek prawny, w

szczególności popełnił inne

przestępstwo lub została orzeczona
kara inna niż określona pkt 1A

2. uchyla się od dozoru, wykonania
nałożonych obowiązków lub

orzeczonych środków karnych,

przepadku lub środków
kompensacyjnych.



Postępowanie w przedmiocie 

odwołania p.w.z.

• Z urzędu

• Na wniosek:
osoby pod dozór
której został
oddany skazany

Tryb inicjacji 
postępowania

•w okresie próby i w
ciągu 6 miesięcy od
jej zakończenia

•SĄD PENITENCJARNY
– posiedzenie

•prawo wziąć udział
prokurator, skazany
oraz obrońca,
sądowy kurator
zawodowy, osoba,
pod dozór której
został oddany
skazany

Postępowanie 
• przysługuje

zażalenie;

• w przypadku
odwołania
warunkowego
zwolnienia nie
zalicza się na
poczet kary
okresu
spędzonego na
wolności.

Postanowienie 



Ponowne warunkowe 
zwolnienie – art. 81 KKW

 W razie odwołania warunkowego zwolnienia
ponowne warunkowe zwolnienie nie może
nastąpić przed odbyciem, po ponownym
osadzeniu,

 → przynajmniej roku kary pozbawienia wolności,

 → przynajmniej 5 lat kary - w wypadku kary 25 lat

pozbawienia wolności lub kary dożywotniego

pozbawienia wolności.



Zwalnianie skazanych z zakładów 

karnych

 Przygotowanie do zwolnienia 

6 miesięcy przed 
przewidywanym 

warunkowym zwolnieniem 
lub przed wykonaniem kary 

ustala komisja 
penitencjarna - za zgodą 

skazanego, 

może ustalić sąd 
penitencjarny - w 

postanowieniu o udzieleniu 
lub odmowie warunkowego 
zwolnienia, jeżeli uzna to za 

niezbędne

ww. okres stanowi, w miarę potrzeby, czas niezbędny na przygotowanie skazanego
do życia po zwolnieniu, zwłaszcza dla nawiązania kontaktu z kuratorem sądowym

lub podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1 KKW, tj. ze stowarzyszeniami,

fundacjami, organizacjami oraz instytucjami, których celem działania jest realizacja
zadań związanych z wykonywaniem kar i innych środków, a także z kościołami i

innymi związkami wyznaniowymi oraz osobami godnymi zaufania.



Ocena zasadności wprowadzenia 

"trybu przygotowawczego"

 Postawę skazanego ocenia komisja penitencjarna nie rzadziej,

niż raz na 6 miesięcy w ramach ocen okresowych. Zgodnie z

treścią RegWykKPWR przy dokonywaniu ocen okresowych w

postępach skazanego w resocjalizacji, komisja penitencjarna

uwzględnia w szczególności:

 stosunek skazanego do popełnionego przestępstwa;

 stopień przestrzegania przez skazanego porządku i dyscypliny;

 stosunek skazanego do pracy;

 charakter kontaktów skazanego z rodziną i wywiązywanie się z
obowiązku łożenia na jej utrzymanie;

 zachowanie skazanego wobec innych skazanych i przełożonych;

 zmiany w zachowaniu się skazanego w okresie od ostatniej oceny.



Forma przygotowania do 
opuszczenia zakładu karnego

 Zgodnie z § 57 ust. 1 RegWykKPWR w celu przygotowania
skazanego do życia po zwolnieniu z zakładu karnego, zebrane
wcześniej, w trakcie badań osobopoznawczych, dane i
informacje w zakresie jego potrzeb po zwolnieniu uaktualnia się
co najmniej na 6 miesięcy przed przewidywanym warunkowym
zwolnieniem skazanego lub przed wykonaniem kary.

 Zgodnie z § 58 tego regulaminu bezpośrednio przed
zwolnieniem z zakładu karnego skazanemu udziela się
stosownych informacji, w szczególności o:

 adresach i zakresie właściwości instytucji oraz

 organizacjach społecznych

udzielających pomocy materialnej, medycznej, w znalezieniu pracy i
zakwaterowaniu, a także porad prawnych.



Pomoc przed zwolnieniem z 
ZK

 W ww. okresie „przygotowawczym” skazany
powinien w miarę możliwości odbywać karę we
właściwym zakładzie karnym położonym najbliżej
przyszłego miejsca stałego pobytu;

 Kurator sądowy lub podmioty, o których mowa
w art. 38 § 1 KKW, ustalają ze skazanym zakres
niezbędnej pomocy w społecznej readaptacji i
sposób jej udzielenia.

 Jeżeli skazany nie posiada dokumentu
tożsamości, administracja zakładu karnego
podejmuje czynności niezbędne do otrzymania
przez niego takiego dokumentu. Skazany ma
obowiązek współdziałania w tym zakresie.



Zwolnienie na poszukiwanie 
miejsca zamieszkania i pracy
 Skazanemu można zezwolić na opuszczenie zakładu karnego, łącznie na czas

do 14 dni, zwłaszcza w celu podejmowania starań o uzyskanie po zwolnieniu
odpowiednich możliwości zamieszkania i pracy.

 PRZESŁANKA: postawa skazanego w czasie odbywania kary uzasadnia
przypuszczenie, że w czasie pobytu poza zakładem karnym będzie
przestrzegał porządku prawnego.

 ORGAN WŁAŚCIWY: dyrektor zakładu karnego.

 COFNIĘCIE ZWOLNIENIA: jeżeli:

 po przyznaniu ww. zwolnienia wystąpią nowe okoliczności uzasadniające
przypuszczenie, że skazany w czasie pobytu poza zakładem karnym nie będzie
przestrzegał porządku prawnego, albo

 jeżeli skazany korzystający ze zwolnienia zostanie zatrzymany przez uprawniony
organ w związku z naruszeniem przez niego porządku prawnego w trakcie jego
trwania,

organ, który przyznał zwolnienie, podejmuje decyzję o jego cofnięciu.



Doraźna pomoc 

FORMY 
POMOCY

niematerialna

Pomoc w znalezieniu pracy, 
zakwaterowania, zatrudnienia

Zawiadomienie wł. Jednostki 
Policji o opuszczeniu ZK przez 

sprawcę skazanego z art. 197-
203 KK

materialna

Zapomoga do 1/3 
przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia pracowników 
lub jej odpowiedni ekwiwalent

Cel regulacji:
✓ pomoc skazanemu w jego readaptacji do warunków

funkcjonowania w społeczeństwie.

✓ 166 § 2 -zwiększona ochrona społeczeństwa przed

niebezpiecznymi sprawcami przestępstw seksualnych.



Doraźna pomoc 
niematerialna

 właściwe organy lub instytucje udzielają niezbędnej doraźnej
pomocy zwalnianym skazanym, mającym trudności w
znalezieniu:

 zatrudnienia,

 zakwaterowania,

 otrzymania niezbędnej pomocy lekarskiej.

 Dyrektor zakładu karnego zwalniając skazanego, udziela mu
stosownych informacji o możliwościach uzyskania niezbędnej
pomocy.

 W wypadku zwalniania osoby skazanej za przestępstwo
określone w art. 197-203 KK, popełnione w związku z
zaburzeniami preferencji seksualnych,

 dyrektor zakładu zawiadamia o tym jednostkę Policji, właściwą
dla miejsca pobytu skazanego po jego zwolnieniu.



Zapomoga pieniężna
 Skazanemu zwalnianemu z zakładu karnego, który:

 1) nie dysponuje wystarczającymi środkami własnymi

 tj. środkami będącymi w depozycie (art. 113 KKW) oraz przekazanymi w
trybie art. 126 § 1 KKW (fundusz skazanego w wysokości jednego
przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników).

 2) i nie ma zapewnionych na wolności dostatecznych środków
utrzymania,

 dyrektor zakładu karnego może udzielić pomocy pieniężnej w
chwili zwolnienia

 w wysokości:

 do 1/3 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pracowników

 lub jej odpowiedni ekwiwalent - w postaci: stosownej do pory roku
odzieży, bielizny, obuwia, biletu na przejazd, artykułów żywnościowych
na czas podróży.

 Środki na udzielanie zwalnianym skazanym pomocy pochodzą
z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej.
Dysponentem tych środków jest MS, do którego podmioty, o których
mowa w art. 43 § 8 pkt 2 KKW, składają wnioski o ich przyznanie.



Zwolnienie od zastępczej kary 

pozbawienia wolności za 
nieuiszczoną grzywnę

 Skazanym zwalnianym na podstawie art. 47 § 2
KKW nie udziela się pomocy pieniężnej,

 Jeżeli za udzieleniem doraźnej pomocy przemawiają
szczególne względy można udzielić pomocy w
postaci:

 odzieży,

 bielizny,

 obuwia,

 biletu na przejazd,

 artykułów żywnościowych na czas podróży,

w zakresie niezbędnym do opuszczenia zakładu karnego.

Decyzję o udzieleniu pomocy podejmuje dyrektor zakładu
karnego.



Procedura zwolnienia z ZK

 Przy zwolnieniu z zakładu karnego skazany:

 informuje o miejscu stałego pobytu lub innym

miejscu przebywania po zwolnieniu;

 otrzymuje:

 za pokwitowaniem, znajdujące się w depozycie

dokumenty, pieniądze, przedmioty wartościowe i inne
przedmioty, jeżeli nie zostały zatrzymane albo zajęte w

drodze zabezpieczenia lub egzekucji;

 świadectwo zwolnienia z zakładu karnego;

 zaświadczenie o zatrudnieniu.



Procedura zwolnienia 
skazanych - leczenie skazanych

 Przy zwolnieniu z zakładu karnego skazany:

 jest informowany o potrzebie dalszego leczenia;

 otrzymuje wyniki wykonanych badań diagnostycznych niezbędnych do dalszego postępowania
leczniczego lub diagnostycznego.

 Jeżeli osoba zwolniona z zakładu karnego wymaga leczenia szpitalnego, a jej stan zdrowia
nie pozwala na przeniesienie do szpitala, pozostaje ona na leczeniu w zakładzie karnym do
czasu, gdy jej stan zdrowia pozwoli na takie przeniesienie.

 jeżeli osoba zwolniona wyraża zgodę na dalsze leczenie w zakładzie karnym, co powinno być
potwierdzone jej podpisem w indywidualnej dokumentacji medycznej.

 Jeżeli nie wyraża zgody na dalsze leczenie w zakładzie karnym, lekarz poucza ją o możliwych następstwach
zdrowotnych odmowy leczenia. Fakt odmowy powinien być potwierdzony podpisem zwolnionego w
indywidualnej dokumentacji medycznej, a w wypadku odmowy podpisu - notatką urzędową na tę
okoliczność;

 W razie niemożności wyrażenia tej zgody przez osobę zwolnioną, decyzję o pozostawieniu jej na
leczeniu w zakładzie karnym podejmuje dyrektor zakładu karnego na wniosek lekarza.

 Jeżeli zwalniany skazany jest niezdolny z powodów zdrowotnych do samodzielnego powrotu
do miejsca zameldowania lub miejsca przebywania bez zameldowania,

 administracja zakładu karnego jest obowiązana w okresie poprzedzającym zwolnienie nawiązać
kontakt z rodziną, osobą bliską lub wskazaną przez skazanego inną osobą i powiadomić ją o
terminie zwolnienia;

 W wypadku, gdy działania administracji zakładu karnego okazały się bezskuteczne,
administracja zakładu karnego jest obowiązana udzielić zwolnionemu pomocy w udaniu się do
miejsca zameldowania lub miejsca przebywania bez zameldowania albo podmiotu leczniczego.



Informowanie pokrzywdzonego o 

opuszczeniu przez skazanego ZK
 Na wniosek pokrzywdzonego

 (*o prawie do jego złożenia informuje pokrzywdzonego sąd, kierując orzeczenie do
wykonania)

 Wyjątkowo prawo takie ma również świadek

→ odpowiednio, sędzia penitencjarny lub dyrektor zakładu karnego

→ niezwłocznie zawiadamia pokrzywdzonego, jego przedstawiciela
ustawowego lub osobę, pod której stałą pieczą pokrzywdzony
pozostaje o:

 zwolnieniu skazanego z zakładu karnego po odbyciu kary,

 ucieczce skazanego z zakładu karnego,

 wydaniu decyzji o udzieleniu skazanemu:

 przepustki, o której mowa w art. 91 pkt 7 i art. 92 pkt 9 KKW;

 czasowego zezwolenia na opuszczenie zakładu karnego bez dozoru lub
bez konwoju funkcjonariusza Służby Więziennej albo asysty innej osoby
godnej zaufania (art. 138 § 1 pkt 7 lub 8, art. 141a § 1, art. 165 § 2 oraz art.
234 § 2KKW)

 przerwy w wykonaniu kary;

 warunkowego zwolnienia.



Informowanie Policji o 

opuszczeniu przez skazanego ZK

 Odnośnie do skazanego:

 z zaburzeniami preferencji seksualnych odbywającego karę pozbawienia
wolności za przestępstwo określone w art. 197-203 KK, popełnione w związku z
tymi zaburzeniami,

 za przestępstwo popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mających
na celu popełnienie przestępstwa

 odbywającego karę pozbawienia wolności orzeczoną za przestępstwo umyślne
w wymiarze nie niższym niż 3 lata;

 w wypadku:

 zwolnienia z zakładu karnego po odbyciu kary,

 ucieczki skazanego z zakładu karnego lub wydania decyzji
wymienionych w art. 168a § 1 KKW;

odpowiednio sędzia penitencjarny lub dyrektor niezwłocznie zawiadamia
o tym jednostkę Policji, właściwą dla miejsca stałego pobytu skazanego.
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