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<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do  ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. 

o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy  

 

(druk nr 386) 

 

 

 

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

poz. 557, z późn. zm.) 

 

Art. 43. 

§ 1. Tworzy się Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, zwany 

dalej "Funduszem". 

§ 2. Fundusz jest państwowym funduszem celowym, którego dysponentem jest Minister 

Sprawiedliwości, zwany dalej "dysponentem Funduszu". 

§ 3. Sąd, który wydał orzeczenie w I instancji, prowadzi wyodrębnioną, szczegółową 

ewidencję księgową nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na rzecz Funduszu. 

§ 4. Sąd, o którym mowa w § 3, wzywa osobę zobowiązaną do uiszczenia nawiązki albo 

świadczenia pieniężnego, do ich uiszczenia w terminie 30 dni. 

§ 5. Postępowanie egzekucyjne dotyczące nawiązek i świadczeń pieniężnych zasądzonych na 

rzecz Funduszu wszczyna komornik na wniosek sądu, o którym mowa w § 3, według 

przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. W tym celu sąd z urzędu nadaje tytułowi 

egzekucyjnemu klauzulę wykonalności. 

§ 6. Zaliczka na koszty egzekucji jest finansowana ze środków Funduszu. 

§ 7. Przychodami Funduszu są środki pieniężne pochodzące z: 

1)   orzeczonych przez sądy nawiązek oraz świadczeń pieniężnych, 

[2)   potrąceń w wysokości 10% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych 

zatrudnionych w formach określonych w art. 121 § 2,] 

<2) potrąceń w wysokości 7% wynagrodzenia przysługującego za pracę skazanych 

zatrudnionych w formach określonych w art. 121 § 2,> 

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

5)   dotacji, zbiórek i innych źródeł. 

§ 8. Środki Funduszu są przeznaczane na: 

1)  pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym, 

zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz 

materialną, udzielaną przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych i 

niedziałające w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszenia, fundacje, organizacje 

i instytucje, 

2)   pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów 

karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, udzielaną przez 

zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną, 

2a)  pomoc prawną i psychologiczną świadkom i osobom im najbliższym, 

3)   pomoc postpenitencjarną osobom, o których mowa w pkt 2, udzielaną przez 

podmioty wymienione w art. 38 § 1, 

4)   działalność podejmowaną lub powierzoną przez dysponenta Funduszu, mającą na 

celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 

oraz pomocy postpenitencjarnej, w szczególności na: 

a)  promowanie i wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć służących poprawie sytuacji 

osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz skutecznej readaptacji skazanych, 

b)  podejmowanie przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym i informacyjnym, 

c)  pokrywanie kosztów związanych z organizowaniem i prowadzeniem szkoleń, 

d)  podejmowanie, organizowanie i zlecanie badań naukowych dotyczących sytuacji 

oraz potrzeb osób pokrzywdzonych przestępstwem oraz osób skazanych. 

§ 9. Powierzenie realizacji zadań, o których mowa w § 8 pkt 1, 2a-4, odbywa się w trybie 

otwartego konkursu ofert. 

§ 9a. Do realizacji pomocy prawnej i psychologicznej pokrzywdzonym i świadkom na terenie 

sądu, jednostki organizacyjnej prokuratury lub jednostki organizacyjnej Policji 

wymagana jest zgoda prezesa sądu, kierownika jednostki organizacyjnej prokuratury 

bądź komendanta jednostki organizacyjnej Policji. Podmiot przystępujący do otwartego 

konkursu ofert dołącza do oferty dokument potwierdzający tę zgodę. 

§ 10. Dysponent Funduszu, udzielając dotacji celowej, zwanej dalej "dotacją", na realizację 

zadań, o których mowa w § 8 pkt 1, 2a-4, zawiera z podmiotem umowę. 
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§ 11. Podmioty, z którymi została zawarta umowa, są obowiązane do prowadzenia 

wyodrębnionej ewidencji księgowej otrzymanych środków i dokonywanych z tych 

środków wydatków oraz posiadania odrębnego rachunku bankowego przeznaczonego 

tylko do obsługi tych środków. 

§ 11a. Podmiot, który otrzymał dotację w celu świadczenia pomocy psychologicznej osobom 

pokrzywdzonym przestępstwem lub świadkom, jest obowiązany udzielić pomocy 

psychologicznej na wezwanie organu prowadzącego czynności operacyjno-

rozpoznawcze albo sprawdzające lub postępowanie przygotowawcze albo sądu w 

terminie 14 dni od wezwania, chyba że określone w umowie środki przeznaczone na 

pomoc psychologiczną zostały wykorzystane lub pokrzywdzony lub świadek nie 

kwalifikuje się do udzielenia takiej pomocy. 

§ 12. Podmioty, które otrzymały dotacje z Funduszu, są obowiązane do sporządzania i 

przekazywania dysponentowi Funduszu kwartalnych informacji dotyczących 

wykorzystania tych środków oraz do sporządzania i przekazania rozliczenia dotacji w 

zakresie rzeczowym i finansowym, w terminie 15 dni od dnia zakończenia realizacji 

zadania. 

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

innych źródeł. 

§ 14. Dysponent Funduszu kontroluje prawidłowość wydatkowania dotacji otrzymanych z 

Funduszu pod względem racjonalności i legalności ich wydatkowania, w tym zgodność 

danych zawartych w informacjach, o których mowa w § 12, ze stanem faktycznym. 

§ 15. Podmioty, które wykorzystały dotacje niezgodnie z celem ich przyznania, są 

obowiązane do zwrotu dysponentowi Funduszu równowartości przekazanych środków 

wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, w ciągu 15 

dni od dnia stwierdzenia takiego wykorzystania. 

§ 15a.  Podmioty, o których mowa w § 15, nie mogą brać udziału w otwartym konkursie ofert, 

o którym mowa w § 9, do dnia zwrotu środków wraz z odsetkami i przez następne 12 

miesięcy od tego dnia. 

§ 16. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem, jest 

obowiązana do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń. 

§ 17. W wypadku ustalenia, że osoba, której udzielono pomocy, wykorzystała ją niezgodnie z 

przeznaczeniem, podmiot, który udzielił pomocy, jest obowiązany do wezwania tej osoby 
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do zwrotu równowartości uzyskanych świadczeń w terminie 30 dni od dnia wezwania jej 

do zwrotu. 

§ 18. Osoba, która wykorzystała udzieloną pomoc niezgodnie z jej przeznaczeniem i pomimo 

wezwania nie zwróciła jej równowartości, traci prawo do dalszej pomocy, chyba że 

zachodzą wyjątkowe okoliczności uzasadniające udzielenie jej takiej pomocy. 

§ 19. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia: 

1)  tryb udzielania pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem, świadkom oraz 

osobom im najbliższym, 

2)   tryb udzielania pomocy osobom pozbawionym wolności, zwalnianym z zakładów 

karnych i aresztów śledczych oraz członkom ich rodzin, 

3)   warunki i tryb udzielania dotacji z Funduszu podmiotom, w tym w szczególności 

tryb przeprowadzania konkursu ofert, kryteria oceny oferty i tryb zawierania 

umów na realizację powierzonych zadań, 

4)   szczegółowe zadania, na które przeznaczane są środki Funduszu, 

5)   sposób wykorzystywania i rozliczania środków Funduszu, w tym wzór i terminy 

składania przez podmioty kwartalnych informacji, 

6)   szczegółowe zasady gospodarki finansowej Funduszu 

- uwzględniając potrzebę prowadzenia odrębnej gospodarki finansowej w zakresie 

realizacji zadań dotyczących pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz 

pomocy postpenitencjarnej, a także potrzebę skutecznego i racjonalnego 

wykorzystania środków Funduszu oraz osiągnięcia celów, dla których Fundusz 

został utworzony. 

 

Art. 116. 

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

wykonywania kary, ustalonego w zakładzie karnym porządku oraz wykonywania 

poleceń przełożonych i innych osób uprawnionych, a w szczególności: 

1)   poprawnego zachowania się, 

2)   przestrzegania higieny osobistej i czystości pomieszczeń, w których przebywa, 

2a)  niezwłocznego zawiadomienia przełożonego o chorobie własnej oraz o 

zauważonych objawach chorobowych u innego skazanego, 

3)   poddania się - niezależnie od obowiązków określonych w przepisach o zwalczaniu 

chorób zakaźnych, wenerycznych i gruźlicy, alkoholizmu i narkomanii - 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.21471:part=a116%C2%A71:nr=1&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.21471:part=a116%C2%A71p3:nr=2&full=1
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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, 

[4)   wykonywania pracy, jeżeli przepisy szczególne, także wynikające z prawa 

międzynarodowego, nie przewidują zwolnienia od tego obowiązku, oraz 

wykonywania prac porządkowych w obrębie zakładu karnego,] 

<4) wykonywania pracy, jeżeli przepisy szczególne, także wynikające z prawa 

międzynarodowego, nie przewidują zwolnienia od tego obowiązku, oraz 

wykonywania prac, o których mowa w art. 123a § 1,> 

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

którym jest zatrudniony, 

6)   poddania się czynnościom mającym na celu identyfikację osoby. 

§ 2. W wypadkach uzasadnionych względami porządku lub bezpieczeństwa skazany podlega 

kontroli osobistej. Z tych samych względów kontroli podlegają również cele i inne 

pomieszczenia, w których skazany przebywa, znajdujące się w nich przedmioty, a także 

przedmioty jemu dostarczane lub przekazywane przez niego innej osobie. Kontrolę celi 

i innych pomieszczeń przeprowadza się podczas nieobecności skazanych. 

§ 3. Kontrola osobista polega na oględzinach ciała oraz sprawdzeniu odzieży, bielizny i 

obuwia, a także przedmiotów posiadanych przez skazanego. Oględziny ciała oraz 

sprawdzenie odzieży i obuwia przeprowadza się w pomieszczeniu, podczas 

nieobecności osób postronnych oraz osób odmiennej płci i dokonywane są za 

pośrednictwem osoby tej samej płci. 

§ 4. Kontrola może być przeprowadzona w każdym czasie. W razie konieczności 

dopuszczalne jest naruszenie plomb gwarancyjnych oraz uszkodzenie kontrolowanych 

przedmiotów w niezbędnym zakresie. 

§ 5. Znalezione w czasie kontroli przedmioty, których skazany nie może posiadać, podlegają 

zatrzymaniu, zaś przedmioty, których właściciela ustalono, przekazuje się do depozytu 

albo przesyła się na koszt skazanego, do wskazanej przez niego osoby, instytucji lub 
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organizacji. W uzasadnionym wypadku przedmioty te mogą być przesłane na koszt 

zakładu karnego. Przedmioty i notatki, których właściciela nie ustalono, podlegają 

zniszczeniu, pieniądze zaś oraz przedmioty wartościowe przekazuje się na rzecz Skarbu 

Państwa albo na pomoc postpenitencjarną. 

§ 5a. W wypadkach uzasadnionych względami medycznymi albo potrzebą zapewnienia 

bezpieczeństwa skazanego jego zachowanie może podlegać monitorowaniu. 

Monitorowany obraz lub dźwięk podlega utrwalaniu. 

§ 6. Decyzje w sprawach, o których mowa w § 4-5a, podejmuje dyrektor zakładu karnego. Ze 

zniszczenia przedmiotów i notatek oraz przekazania pieniędzy i przedmiotów 

wartościowych sporządza się protokół. 

 

Art. 123a. 

[§ 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek organizacyjnych 

Służby Więziennej lub za prace porządkowe na rzecz samorządu terytorialnego, w 

wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, wynagrodzenie skazanemu nie 

przysługuje. 

§ 2. Skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor może zezwolić na 

nieodpłatne zatrudnienie przy pracach publicznych na rzecz organów administracji 

publicznej, przy pracach wykonywanych na cele charytatywne, przy pracach 

wykonywanych na rzecz organizacji pożytku publicznego lub przy pracach porządkowych 

i pomocniczych wykonywanych na rzecz jednostek organizacyjnych Służby Więziennej.] 

<§ 1. Za prace porządkowe oraz pomocnicze wykonywane na rzecz jednostek 

organizacyjnych Służby Więziennej, a także za prace na cele społeczne na rzecz: 

1) samorządu terytorialnego, 

2) podmiotów, dla których organ gminy, powiatu lub województwa jest organem 

założycielskim, 

3) państwowych lub samorządowych jednostek organizacyjnych, 

4) spółek prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub gminy, 

powiatu lub województwa  

– w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin miesięcznie, skazanemu nie 

przysługuje wynagrodzenie. 

§ 2. Skazanemu, za jego pisemną zgodą lub na jego wniosek, dyrektor zakładu karnego 

może zezwolić na nieodpłatne zatrudnienie przy pracach, o których mowa w § 1, w 
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wymiarze przekraczającym 90 godzin miesięcznie  lub przy pracach na cele 

społeczne na rzecz podmiotów, o których mowa w art. 56 § 3, oraz innych 

organizacji pożytku publicznego.> 

§ 3. W celu przyuczenia do wykonywania pracy skazanemu, za jego pisemną zgodą, można 

zezwolić na wykonywanie nieodpłatnej pracy w przywięziennych zakładach pracy, przez 

okres nie dłuższy niż 3 miesiące. 

§ 4. Za wykonywane prace nieodpłatne mogą być skazanemu przyznawane nagrody. 

<§ 5. Podmioty, o których mowa w § 1 i 2, zgłaszają zapotrzebowanie na przyjęcie do 

pracy na cele społeczne skazanych właściwemu organowi gminy. 

§ 6. Właściwy organ gminy wyznacza podmioty, na rzecz których skazani mogą 

wykonywać prace na cele społeczne, o których mowa w § 1 i 2, na podstawie 

zapotrzebowania lub z własnej inicjatywy, za zgodą podmiotów, o których mowa w 

§ 1 i 2.  

§ 7. Wyznaczone podmioty mają obowiązek przyjąć skazanych do pracy. 

§ 8. Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

administracji publicznej oraz ministrem właściwym do spraw pracy określi, w 

drodze rozporządzenia, tryb wyznaczania przez właściwy organ gminy podmiotów, 

na rzecz których skazani mogą wykonywać prace na cele społeczne, o których mowa 

w § 1 i 2, czynności tych podmiotów, w zakresie wykonywania pracy, w tym 

dotyczące zgłaszania zapotrzebowania na przyjęcie do pracy skazanych, 

organizowania miejsc pracy i przydziału pracy oraz kontroli skazanych, mając na 

względzie konieczność zapewnienia warunków do sprawnego wykonywania pracy 

na cele społeczne.> 

 

Art. 125. 

[§ 1. Z przysługującego skazanemu wynagrodzenia za pracę potrąca się 10% na cele 

Funduszu określone w art. 43 oraz 25% na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej 

Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, utworzonego na podstawie 

art. 6a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności 

(Dz. U. Nr 123, poz. 777, z późn. zm.).] 

<§ 1. Z wynagrodzenia za pracę przysługującego skazanemu potrąca się 7% na cele 

Funduszu określone w art. 43 § 8 oraz 45% na cele Funduszu Aktywizacji 

Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1342049:part=a6%28a%29:ver=0&full=1
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utworzonego na podstawie art. 6a ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu 

osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2014 r. poz. 1116).> 

§ 2. Z przypadającego skazanemu wynagrodzenia za pracę, po odliczeniu zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, wolne jest w każdym czasie od egzekucji 60%. 

 


