
 

SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VIII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 6 lutego 2015 r. Druk nr 809 Z 

________________________________________________________________________________ 

 

 

SPRAWOZDANIE 

KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 

 

 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 6 lutego 2015 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 

debaty w dniu 5 lutego 2015 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 2, 4, 6-16, 18-29,  

31-37 oraz 39-72. 

 

 

Ponadto komisje informują, że: 

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący wnioskodawcy dokonali 

zmiany treści swoich wniosków: 

- senator Robert Mamątow (pkt II ppkt 25 zestawienia wniosków), 

- senator Piotr Zientarski (pkt II ppkt 47 zestawienia wniosków i dodany do 

zestawienia ppkt 57), 

- Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

(pkt II ppkt 28, 69 i 72 zestawienia wniosków); 

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Piotr Zientarski wycofał swój 

wniosek (pkt II ppkt 30 zestawienia wniosków). 

 

 

 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 

 Ustawodawczej  Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 

 (-) Piotr Zientarski  (-) Michał Seweryński 

michnie
Data publikacji



 Z E S T AW I E N I E  W N I O S K Ó W  

do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych 

innych ustaw 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek senatorów: 

J. Jackowskiego, 

G. Wojciechowskiego 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:  

1)  w art. 1 w pkt 4, § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto pozostaje 

w usprawiedliwionym błędzie co do okoliczności stanowiącej 

znamię czynu zabronionego.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

2)  w art. 1 w pkt 6, w art. 35 w § 3 wyrazy „60 godzin w stosunku 

tygodniowym” zastępuje się wyrazami „70 godzin w stosunku 

tygodniowym”; 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 3 wyklucza głosowanie poprawki nr 12 

i spowoduje konieczność odpowiedniej modyfikacji poprawki nr 4. 

 

3)  w art. 1 po pkt 7 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) art. 37 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 37. Kara pozbawienia wolności wymieniona w art. 32 

pkt 3 trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 20 lat; wymierza się ją 

w miesiącach i latach.”;”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

4)  w art. 1 w pkt 9, w art. 38: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Kara nadzwyczajnie obostrzona nie może przekroczyć 

810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności lub 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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20 lat pozbawienia wolności; karę pozbawienia wolności 

wymierza się w miesiącach i latach.”, 

b) skreśla się § 3; 

5)  w art. 1: 

a) w pkt 10 po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) zatrzymanie prawa jazdy,”,”, 

b) po pkt 13 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) po art. 42 dodaje się art. 42a w brzmieniu: 

„Art. 42a. Sąd orzeka o zatrzymaniu prawa jazdy w razie 

skazania osoby, która uporczywie uchyla się od ciążącego na niej 

z mocy ustawy lub orzeczenia sądowego obowiązku opieki, przez 

niełożenie na utrzymanie osoby najbliższej lub innej osoby i przez 

to naraża ją na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb 

życiowych.”;”, 

c) w pkt 14 w lit. a, w § 1 po wyrazach „pozbawienie praw 

publicznych” dodaje się wyrazy „,zatrzymanie prawa jazdy”; 

Poprawka sen. 

J. Rulewskiego 

6)  w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w § 1 wyrazy „przeciwko osobie najbliższej” 

zastępuje się wyrazami „wobec osoby najbliższej”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

7)  w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w § 1 i 2 wyrazy „do Policji” zastępuje się 

wyrazami „do jednostki Policji”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

8)  w art. 1 w pkt 36 w lit. d, w § 2 wyrazy „zobowiązać skazanego do” 

zastępuje się wyrazami „nałożyć na skazanego obowiązek”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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Uwaga: 

Poprawki nr 9, 18, 63, 64 i 66 należy głosować łącznie.  

 

9)  w art. 1 w pkt 40, w art. 75a: 

a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Przepisu § 1 nie stosuje się do skazanego, który nie 

wykonał obowiązku określonego w art. 72 § 1 pkt 7b lub w § 2.”, 

b) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Zamiana kary pozbawienia wolności z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania na karę ograniczenia wolności albo 

na grzywnę nie zwalnia skazanego od wykonania orzeczonych 

wobec niego środków karnych, przepadku, środków 

kompensacyjnych lub środków zabezpieczających, chociażby 

następnie orzeczono karę łączną.”, 

c) § 6 wyrazy „Przepisów § 1–5” zastępuje się wyrazami „Przepisu 

§ 1”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

10)  w art. 1 w pkt 43, w art. 83 wyrazy „lub przepadek” zastępuje się 

wyrazami „i przepadek”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

11)  w art. 1 w pkt 46, w art. 85 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być 

kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, 

a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej 

łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, 

lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była 

wykonywana w chwili popełnienia czynu.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

12)  w art. 1 w pkt 48 w lit. a, w § 1 na końcu dodaje się wyrazy „; karę 

pozbawienia wolności wymierza się w miesiącach i latach”; 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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13)  w art. 1 w pkt 48 w lit. b: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „§ 3 otrzymuje” zastępuje się 

wyrazami „§ 2b i 3 otrzymują”, 

b) dodaje się § 2b w brzmieniu: 

„§ 2b. Jeżeli chociażby jedna z podlegających łączeniu 

grzywien została orzeczona na podstawie przepisu 

przewidującego wyższą górną granicę ustawowego 

zagrożenia tą karą niż określona w art. 33 § 1, sąd wymierza 

karę łączną grzywny w granicach od najwyższej z kar tego 

rodzaju wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich 

sumy, nie przekraczając jednak 4.500 stawek dziennych 

grzywny lub najwyższej z kar grzywny, jeżeli przekracza ona 

4.500 stawek dziennych.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 14 i 23 należy głosować łącznie.  

 

14)  w art. 1 w pkt 55, w art. 93e wyrazy „miejsca swojego pobytu” 

zastępuje się wyrazami „bieżącego miejsca przebywania”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

15)  w art. 1 w pkt 55, w art. 93g: 

a) w § 1 skreśla się wyraz „ponownie”, 

b) w § 3 po wyrazach „popełni przestępstwo” dodaje się wyrazy 

„o znacznej społecznej szkodliwości,”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 16 wyklucza głosowanie poprawki nr 17. 

 

16)  w art. 1 w pkt 63 w lit. b, w § 4a wyrazy „6 miesięcy” zastępuje się 

wyrazem „roku”; 

Poprawka  

senatorów: 

P. Zientarskiego, 

J. Rulewskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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17)  w art. 1 w pkt 63 w lit. c w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „§ 6 

otrzymuje” zastępuje się wyrazami „§ 5 i 6 otrzymują” oraz dodaje się 

§ 5 w brzmieniu: 

„§ 5. W razie odstąpienia od wymierzenia kary, zatarcie 

skazania następuje z mocy prawa z upływem 6 miesięcy od 

wydania prawomocnego orzeczenia.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

18)  w art. 1 w pkt 63 w lit. c, w § 6 wyrazy „, środek kompensacyjny lub 

obowiązek” zastępuje się wyrazami „lub środek kompensacyjny”; 

 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

19)  w art. 1 w pkt 72, w art. 244b § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Kto nie stosuje się do określonych w ustawie 

obowiązków związanych z orzeczonym wobec niego środkiem 

zabezpieczającym w postaci elektronicznej kontroli miejsca 

pobytu,  

podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo 

pozbawienia wolności do lat 2.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

20)  w art. 3 w pkt 2, w art. 66a skreśla się wyraz „wykonywany”; Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

21)  w art. 4 w pkt 1 po wyrazach „w art. 2” dodaje się dwukropek, 

pozostałą treść oznacza się jako lit. a i dodaje się lit b w brzmieniu: 

„b) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej oraz 

upoważniony kurator w zakresie czynności 

wynikających z art. 169b,”;”; 

Poprawka sen. 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 
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22)  w art. 4 w pkt 8, art. 12d otrzymuje brzmienie: 

„Art. 12d. Za dzień trwania kary pozbawienia wolności, 

zastępczej kary pozbawienia wolności, kary aresztu wojskowego, 

kary aresztu, zastępczej kary aresztu, kary porządkowej oraz 

środka przymusu skutkującego pozbawienie wolności przyjmuje 

się okres 24 godzin liczony od chwili rzeczywistego pozbawienia 

wolności.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

23)  w art. 4 w pkt 20, w art. 43b w § 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) bieżące miejsce przebywania skazanego, niezależnie od tego 

gdzie skazany ma miejsce pobytu (dozór mobilny),”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

24)  w art. 4 w pkt 20, w art. 43g w § 4 wyrazy „w § 1 pkt 2” zastępuje się 

wyrazami „w § 1 pkt 1 lub 2”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

25)  w art. 4 w pkt 20, w art. 43h w § 4 w zdaniu pierwszym po wyrazach 

„Kurator sądowy ustala” dodaje się wyrazy „, w drodze zebrania 

informacji”; 

Poprawka sen. 

R. Mamątowa 

poparta przez 

połączone komisje 

26)  w art. 4 w pkt 27, w art. 63b dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Sąd powinien rozpoznać wniosek w terminie 14 dni od 

dnia jego złożenia.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

27)  w art. 4 w pkt 35, w art. 80a: 

a) w pkt 3 skreśla się wyrazy „, chyba że ustawa stanowi inaczej”, 

b) na końcu dodaje się część wspólną w brzmieniu: 

„– chyba że ustawa stanowi inaczej”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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28)  w art. 4 w pkt 40, w art. 109 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze 

rozporządzenia, rodzaje posiłków i napojów wydawanych 

osadzonym w zakładach karnych i aresztach śledczych, ich 

wartość odżywczą i energetyczną, a także minimalny dzienny 

koszt posiłków i napojów, uwzględniając wiek, stan zdrowia 

osadzonego i rodzaj wykonywanej przez niego pracy, konieczność 

zapewnienia posiłków i napojów osadzonym przyjmowanym do 

zakładu karnego lub aresztu śledczego i je opuszczającym, oraz 

przebywającym poza zakładem karnym lub aresztem śledczym, 

a także mając na uwadze konieczność zapewnienia warzyw i 

owoców w ciągu dnia.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

29)  w art. 4 po pkt 40 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 110a § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. 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.”;”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 30 wyklucza głosowanie poprawek nr 32 i 44 

oraz spowoduje konieczność odpowiedniej modyfikacji poprawek 

nr 36 i 46. 

 

 

 

 

 

30)  

 

Uwaga: Poprawka wycofana. 

w art. 4 w pkt 43, w § 3 w zdaniu pierwszym po wyrazach „paczkę 

żywnościową” dodaje się wyrazy „o ciężarze nieprzekraczającym wraz z 

opakowaniem 6 kg”; 

Poprawka sen. 
P. Zientarskiego 
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31)  w art. 4 w pkt 43, w § 3 wyrazy „na terenie” zastępuje się wyrazami „za 

pośrednictwem”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 32, 36, 44 i 46 należy głosować łącznie. 

 

32)  w art. 4 w pkt 43 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „art. 113a” 

dodaje dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako lit. a oraz dodaje się 

lit. b w brzmieniu: 

„b) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 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.”;”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 33 i 70 należy głosować łącznie.  

 

33)  w art. 4 w pkt 45, art. 126 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 126. § 1. Ze środków pieniężnych otrzymywanych 

przez skazanego, z wyjątkiem środków, o których mowa 

w art. 113 § 6 pkt 1–3, środki do wysokości jednego przeciętnego 

miesięcznego wynagrodzenia pracowników gromadzi się 

i zachowuje do przekazania skazanemu w chwili jego zwolnienia 

z zakładu karnego, z przeznaczeniem na przejazd do miejsca 

zamieszkania i na utrzymanie; ze środków tych nie prowadzi się 

egzekucji. 

§ 2. Gromadzeniu podlega: 

1) 50% kwoty zdeponowanej przez skazanego przy przyjęciu do 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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zakładu karnego, jednak nie więcej niż kwota odpowiadająca 

wysokości jednego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia pracowników, 

2) 50% z przypadającego skazanemu miesięcznie 

wynagrodzenia za pracę po odliczeniu zaliczki na podatek 

dochodowy od osób fizycznych, jednak nie więcej niż kwota 

stanowiąca 4% jednego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia pracowników, 

3) 50% każdego z wpływów pieniężnych skazanego 

niewymienionych w pkt 1 i 2, jednak nie więcej niż kwota 

stanowiąca 4% jednego przeciętnego miesięcznego 

wynagrodzenia pracowników. 

§ 3. Kwoty, określone w § 2 pkt 2 i 3, podlegają 

gromadzeniu po potrąceniu należności dochodzonych 

w postępowaniu egzekucyjnym. 

§ 4. Środki pieniężne gromadzone w sposób wskazany 

w § 1–3 zakłady karne składają na rachunkach sum depozytowych 

i wypłacają skazanemu w gotówce w kwocie nominalnej 

powiększonej o należne odsetki. 

§ 5. Rachunki sum depozytowych, o których mowa w § 4, 

prowadzi Bank Gospodarstwa Krajowego odrębnie dla każdego 

zakładu karnego na podstawie umów zawartych z dyrektorami 

zakładów karnych.  

§ 6. Bank Gospodarstwa Krajowego, prowadząc rachunki 

sum depozytowych zakładów karnych, zapewnia w szczególności: 

1) ewidencję analityczną środków dla poszczególnych 

depozytów (mikrorachunki) w ramach każdego rachunku, 

2) dzienne naliczanie odsetek oraz okresową kapitalizację 

odsetek należnych od środków zgromadzonych na każdym 

mikrorachunku, 

3) możliwość wymiany informacji z dysponentami rachunków, 

w zakresie stanu każdego mikrorachunku (kapitału 

i odsetek), wpłat na każdy mikrorachunek i wypłat z każdego 
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mikrorachunku. 

§ 7. Środki złożone na rachunkach sum depozytowych są 

oprocentowane w wysokości stopy depozytowej Narodowego 

Banku Polskiego. Odsetki naliczone od sum depozytowych 

złożonych na rachunkach sum depozytowych zakładów karnych 

podlegają kapitalizacji rocznej na dzień 31 grudnia każdego roku 

kalendarzowego oraz na dzień zwolnienia skazanego z zakładu 

karnego. 

§ 8. Wraz z wykonaniem konwojowania skazanego do 

innego zakładu karnego przekazuje się na rachunek sum 

depozytowych tego zakładu karnego środki pieniężne skazanego 

zgromadzone dla niego w sposób wskazany w § 1–3 wraz 

z należnymi do dnia poprzedzającego dzień konwojowania 

odsetkami. 

§ 9. Zgromadzona kwota podlega każdorazowo uzupełnieniu 

w razie wzrostu przeciętnego wynagrodzenia. Uzupełnienia 

dokonuje się z wpływów pieniężnych skazanego uzyskanych od 

pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu ogłoszenia 

komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie 

przeciętnego wynagrodzenia.  

§ 10. Środki pieniężne, o których mowa w § 1, na wniosek 

skazanego przekazuje się na spłatę grzywny, która została 

zamieniona na zastępczą karę pozbawienia wolności lub zastępczą 

karę aresztu.”; 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 34, 35 i 45 należy głosować łącznie.  

 

34)  w art. 4 w pkt 49 skreśla się lit. a; Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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35)  w art. 4 w pkt 50, w § 1 wyrazy „pkt 5, 6 i 8” zastępuje się wyrazami 

„pkt 4, 5, 7 i 8”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

36)  w art. 4 w pkt 51, § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Przed wymierzeniem skazanemu kary dyscyplinarnej, 

określonej w art. 143 § 1 pkt 4 i 5, któremu ze względu na stan 

zdrowia zezwolono na dokonywanie dodatkowych zakupów 

artykułów żywnościowych lub częstsze otrzymywanie paczek albo 

korzystającemu z diety, zasięga się opinii lekarza co do skutków 

dla stanu zdrowia skazanego wymierzenia tej kary.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 37, 39, 40 i 41 należy głosować łącznie.  

 

37)  w art. 4 w pkt 60, w art. 169b:  

a)  w § 2 skreśla się zdanie trzecie, 

b) w § 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu: 

„W szczególnie uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza 

wobec postępu w procesie resocjalizacji, sędzia może 

zakwalifikować do grupy podstawowej (B) osoby spełniające 

przesłanki grupy podwyższonego ryzyka (C).”, 

c) dodaje się § 8–11 w brzmieniu: 

§ 8. W stosunku do skazanego zakwalifikowanego do grupy 

obniżonego ryzyka (A) sądowy kurator zawodowy, sprawując 

dozór osobiście, jest zobowiązany w szczególności do: 

1) przeprowadzenia co najmniej raz na 3 miesiące wywiadu 

środowiskowego, w tym rozmowy ze skazanym w miejscu 

jego zamieszkania lub pobytu, 

2) skutecznego wezwania skazanego co najmniej raz na 

2 miesiące do stawienia się w siedzibie zespołu kuratorskiej 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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służby sądowej w celu udzielenia wyjaśnień co do przebiegu 

dozoru i wykonania nałożonych obowiązków, a także w razie 

potrzeby przedstawienia odpowiednich dokumentów 

potwierdzających wykonanie obowiązków, 

3) żądania od skazanego kontaktu telefonicznego co najmniej 

raz w miesiącu. 

§ 9. W stosunku do skazanego zakwalifikowanego do grupy 

obniżonego ryzyka (A) oraz grupy podstawowej (B) sądowy 

kurator społeczny jest zobowiązany w szczególności do: 

1) przeprowadzenia co najmniej raz w miesiącu wywiadu 

środowiskowego, w tym rozmowy ze skazanym w miejscu 

jego zamieszkania lub pobytu, 

2) żądania od skazanego kontaktu telefonicznego co najmniej 

raz w miesiącu. 

§ 10. W stosunku do skazanego zakwalifikowanego do grupy 

podwyższonego ryzyka (C) kurator sądowy jest zobowiązany 

w szczególności do: 

1) utrzymywania ścisłej współpracy z Policją w celu uzyskania 

i wymiany informacji w zakresie przestrzegania porządku 

prawnego przez skazanego, 

2) przeprowadzania systematycznych wywiadów 

środowiskowych, w tym rozmów ze skazanym w miejscu 

jego zamieszkania lub pobytu, 

3) systematycznego wzywania skazanego do stawiania się 

w siedzibie zespołu kuratorskiej służby sądowej w celu 

udzielenia wyjaśnień co do przebiegu dozoru i wykonania 

nałożonych obowiązków, a także w razie potrzeby 

przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających 

wykonanie obowiązków, 

4) żądania od skazanego kontaktu telefonicznego co najmniej 

2 razy w miesiącu, 

5) przeprowadzania u skazanego, który został zobowiązany do 

powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania 



– 13 – 

środków odurzających lub substancji psychotropowych, albo 

u skazanego, który w trakcie dozoru wykazuje objawy 

uzależnienia, wyrywkowego badania na obecność 

w organizmie alkoholu, środków odurzających lub substancji 

psychotropowych, przy użyciu metod niewymagających 

badania laboratoryjnego, 

6) nawiązania i systematycznego utrzymywania kontaktu 

z odpowiednimi stowarzyszeniami, instytucjami 

i organizacjami społecznymi zajmującymi się pomocą 

społeczną, pośrednictwem pracy, leczeniem, oddziaływaniem 

terapeutycznym bądź innymi formami działania, które mogą 

być przydatne w rozwiązywaniu problemów, które nie 

sprzyjają resocjalizacji i kontroli okresu próby. 

§ 11. Sędzia lub kierownik zespołu kuratorskiej służby 

sądowej mogą w szczególnie uzasadnionych przypadkach określić 

sądowemu kuratorowi zawodowemu, a ten sądowemu kuratorowi 

społecznemu, inną częstotliwość i formę kontaktów ze 

skazanym.”; 

38)  w art. 4 w pkt 60, w art. 169b § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Do grupy podwyższonego ryzyka (C) kwalifikuje się: 

1) skazanych, o których mowa w art. 73 § 2 Kodeksu karnego, 

2) skazanych, którzy wymagają intensywnych działań w okresie 

próby ze względu na dotychczasową karalność, sposób życia, 

właściwości osobiste i zachowanie w okresie próby, w tym 

stopień wykonania orzeczonych obowiązków, albo ze 

względu na inne okoliczności.”; 

Poprawka sen. 

R. Mamątowa 

39)  w art. 4 po pkt 60 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 172 dodaje się § 3 i 4 w brzmieniu 

„§ 3. W razie powierzenia dozoru wobec skazanego za 

przestępstwo z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej sądowy 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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kurator zawodowy przesyła jednostce Policji, właściwej dla 

miejsca stałego pobytu skazanego, informację o oddaniu 

skazanego pod dozór oraz o zakończeniu sprawowania dozoru 

w inny sposób niż na skutek upływu okresu próby. 

§ 4. Sprawozdania, o których mowa w § 2, sądowy kurator 

zawodowy przedkłada kierownikowi zespołu kuratorskiej służby 

sądowej, a następnie składa sądowi.”;”; 

40)  w art. 4 w pkt 61 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach 

„w art. 173” dodaje się dwukropek pozostałą treść oznacza się jako 

lit. b oraz dodaje się lit. a w brzmieniu: 

„a) § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi 

działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej 

readaptacji i zapobieżenie jego powrotowi do przestępstwa, 

a także polegające na kontroli przestrzegania przez skazanego 

nałożonych obowiązków ustanowionych przez sąd lub 

związanych z dozorem; sądowy kurator zawodowy kieruje 

pracą sądowych kuratorów społecznych oraz osób godnych 

zaufania wykonujących dozór. W sprawie dozoru 

wykonywanego przez sądowego kuratora społecznego, sędzia 

lub kierownik zespołu kuratorskiej służby sądowej może 

w każdym czasie zarządzić osobiste sprawowanie dozoru 

przez sądowego kuratora zawodowego lub polecić sądowemu 

kuratorowi zawodowemu podjęcie bezzwłocznie 

czynności.”,”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

41)  w art. 4 po pkt 63 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 175 § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Do przedstawiciela stowarzyszenia, organizacji 

i instytucji stosuje się odpowiednio art. 169b, art. 172 i art. 173 § 2 

pkt 1–5, 7, 8 i 12, chyba że ustawa stanowi inaczej.”;”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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42)  w art. 4 w pkt 84 w lit. b, w § 2 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Kierownik wskazanego zakładu psychiatrycznego 

zapewnia transport sanitarny odpowiadający wymaganiom 

określonym dla zespołu ratownictwa medycznego, po 

powiadomieniu go przez właściwą jednostkę Policji lub 

właściwy organ wojskowy o miejscu, dniu oraz godzinie 

planowanego transportu.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

43)  w art. 4 w pkt 84 w lit. g, w § 5 w pkt 2 wyrazy „liczy łóżek” zastępuje 

się wyrazami „liczby łóżek”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

44)  w art. 4 po pkt 98 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 221 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) zezwolenie na otrzymanie dodatkowej paczki żywnościowej 

lub częstsze otrzymywanie paczek,”;”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

45)  w art. 4 pkt 99 otrzymuje brzmienie: 

„99) w art. 222 w § 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) pozbawienie możliwości otrzymania paczek żywnościowych, 

na okres do 3 miesięcy,”;”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

46)  w art. 4 w pkt 100, § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Przed wymierzeniem kary dyscyplinarnej określonej w 

art. 222 § 2 pkt 2 i 3 tymczasowo aresztowanemu, któremu ze 

względu na stan zdrowia zezwolono na dokonywanie 

dodatkowych zakupów artykułów żywnościowych lub częstsze 

otrzymywanie paczek albo korzystającemu z diety, zasięga się 

opinii lekarza.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 47 i 57 należy głosować łącznie. 

 

47)  w art. 5 w pkt 20 w lit. b, w § 5 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

„Zawiadamiając pokrzywdzonego o posiedzeniu poucza 

się go o możliwości zakończenia postępowania bez 

przeprowadzenia rozprawy oraz wcześniejszego złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1.”; 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 

48)  w art. 5 w pkt 44, w art. 574: 

a) zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

„Dowody przeprowadzane są przez sąd z urzędu.”, 

b) dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

„Nie wyłącza to prawa do zgłoszenia wniosku dowodowego 

przez stronę.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 49, 50, 65, 67, 71 i 72 należy głosować łącznie.  

 

49)  w art. 7 w pkt 4: 

a) lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) w ust. 1 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) informacje o orzeczonych karach, warunkowym 

umorzeniu postępowania, środkach karnych, 

kompensacyjnych, zabezpieczających, 

wychowawczych, poprawczych, wychowawczo-

leczniczych, przepadku, okresie próby, dozorze kuratora 

i nałożonych obowiązkach oraz podstawę prawną ich 

orzeczenia;”,”, 

b) w lit. b: 

– tiret drugie otrzymuje brzmienie: 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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„– po pkt 6 dodaje się pkt 6a–6c w brzmieniu: 

„6a) zamianie kary pozbawienia wolności 

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na 

karę ograniczenia wolności w formie obowiązku 

wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na 

cele społeczne albo na grzywnę oraz o uchyleniu tej 

zamiany; 

6b) zamianie kary pozbawienia wolności wykonywanej 

w systemie dozoru elektronicznego na karę 

ograniczenia wolności, z zastosowaniem dozoru 

elektronicznego oraz o uchyleniu tej zamiany; 

6c) zamianie kary pozbawienia wolności na karę 

ograniczenia wolności w formie obowiązku 

wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na 

cele społeczne oraz o uchyleniu tej zamiany;”,”, 

– w tiret czwartym, w pkt 16 po wyrazach „miejscu wykonywania” 

dodaje się wyrazy „oraz uchyleniu”; 

50)  w art. 7 w pkt 7, w art. 14a wyraz „przestępstw” zastępuje się wyrazami 

„kar oraz środków karnych”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

51)  w art. 11 w pkt 5 w lit. a, w ust. 6 wyrazy „art. 192” zastępuje się 

wyrazami „art. 193 ust. 8”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

Uwaga: 

Poprawki nr 52 i 56 należy głosować łącznie.  

 

52)  w art. 12 w pkt 1 po lit. h dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) pkt 45 otrzymuje brzmienie: 

„45) w art. 156: 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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a) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu: 

„§ 1a. Podmiotom wskazanym w § 1 w toku 

postępowania sądowego udostępnia się na ich 

wniosek akta postępowania przygotowawczego w 

części, w jakiej nie zostały przekazane sądowi, 

także w celu utrwalenia ich w postaci 

elektronicznej.”, 

b) § 2–4 otrzymują brzmienie: 

„§ 2. Na wniosek oskarżonego lub jego 

obrońcy wydaje się odpłatnie kopie dokumentów 

z akt sprawy. Kopie takie wydaje się odpłatnie, na 

wniosek, również innym stronom, pełnomocnikom 

i przedstawicielom ustawowym. Zarządzenie 

w przedmiocie wniosku może wydać również 

referendarz sądowy. Od kopii wykonanej 

samodzielnie nie pobiera się opłaty. 

§ 3. Prezes sądu lub referendarz sądowy może 

w razie uzasadnionej potrzeby zarządzić wydanie 

odpłatnie uwierzytelnionych odpisów z akt sprawy. 

§ 4. Jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo 

ujawnienia informacji niejawnych o klauzuli 

tajności „tajne” lub „ściśle tajne”, przeglądanie akt, 

sporządzanie odpisów i kopii odbywa się 

z zachowaniem rygorów określonych przez prezesa 

sądu lub sąd. Uwierzytelnionych odpisów i kopii 

nie wydaje się, chyba że ustawa stanowi inaczej.”, 

c) § 6 otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. Minister Sprawiedliwości określi, 

w drodze rozporządzenia, wysokość opłaty za 

wydanie kopii dokumentów oraz uwierzytelnionych 

odpisów z akt sprawy, mając na uwadze koszt 

wykonania takich kopii i odpisów.”;”,”; 
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Uwaga: 

Poprawki nr 53 i 55 należy głosować łącznie.  

 

53)  w art. 12 w pkt 1 w lit. n: 

a) w poleceniu nowelizacyjnym wyrazy „pkt 77 otrzymuje” zastępuje 

się wyrazami „pkt 76 i 77 otrzymują”, 

b) dodaje się pkt 76 w brzmieniu: 

„76) w art. 259: 

a) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Tymczasowe aresztowanie nie może być 

stosowane, jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą 

pozbawienia wolności nieprzekraczającą 2 lat.”, ”, 

b) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Ograniczenia przewidziane w § 2 i 3 nie 

mają zastosowania, gdy oskarżony ukrywa się, 

uporczywie nie stawia się na wezwania lub w inny 

bezprawny sposób utrudnia postępowanie albo nie 

można ustalić jego tożsamości. Ograniczenie 

przewidziane w § 2 nie ma również zastosowania, 

gdy zachodzi wysokie prawdopodobieństwo 

orzeczenia środka zabezpieczającego polegającego 

na umieszczeniu sprawcy w zakładzie 

zamkniętym.”;”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

54)  w art. 12 w pkt 1 w lit. n, w art. 260 § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Minister Sprawiedliwości 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz 

zakładów leczniczych, w tym psychiatrycznych, 

przeznaczonych do wykonywania tymczasowego 

aresztowania stosowanego wobec osób, których 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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stan zdrowia wymaga umieszczenia w takim 

zakładzie, oraz warunki zabezpieczenia tych 

zakładów uniemożliwiające samowolne wydalenie 

się z nich tymczasowo aresztowanych oraz 

umożliwiające  izolowanie ich ze względów 

bezpieczeństwa, przy zapewnieniu dostępu do 

tymczasowo aresztowanych przez organy 

prowadzące postępowanie karne, mając na uwadze 

potrzebę zapewnienia prawidłowego toku 

postępowania, oraz tryb umieszczenia, warunki 

pobytu i leczenia tymczasowo aresztowanych 

w takim zakładzie, mając na uwadze niezbędne 

wyposażenie medyczne oraz warunki techniczne 

i organizacyjne tych zakładów.”; 

55)  w art. 12 w pkt 1 po lit. n dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) pkt 80 otrzymuje brzmienie: 

„80) w art. 264: 

a) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. W razie skazania oskarżonego 

tymczasowo aresztowanego na karę inną niż 

wymieniona w § 1 albo w razie umorzenia 

postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy 

i orzeczenia środka zabezpieczającego polegającego 

na umieszczeniu go w zakładzie zamkniętym, sąd, 

po wysłuchaniu obecnych stron, wydaje 

postanowienie co do dalszego stosowania 

tymczasowego aresztowania.”, 

b) po § 2 dodaje się § 2a w brzmieniu: 

„§ 2a. W razie umorzenia postępowania 

z powodu niepoczytalności sprawcy i orzeczenia 

środka zabezpieczającego polegającego na 

umieszczeniu go w zakładzie zamkniętym można 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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zastosować tymczasowe aresztowanie.”, 

c) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. W wypadku prawomocnego orzeczenia 

środka zabezpieczającego polegającego na 

umieszczeniu sprawcy w zakładzie zamkniętym 

można zastosować tymczasowe aresztowanie do 

czasu rozpoczęcia wykonywania środka, jednak nie 

dłużej niż na okres 3 miesięcy, z możliwością 

jednorazowego przedłużenia w szczególnie 

uzasadnionym wypadku na kolejny miesiąc.”, 

d) dodaje się § 4 w brzmieniu: 

„§ 4. Tymczasowe aresztowanie w wypadku 

orzeczenia środka zabezpieczającego polegającego 

na umieszczeniu sprawcy w zakładzie zamkniętym 

wykonuje się w warunkach umożliwiających 

stosowanie odpowiedniego postępowania 

leczniczego, terapeutycznego, rehabilitacyjnego 

oraz resocjalizacyjnego.”;”,”; 

 

56)  w art. 12 w pkt 1 w lit. q, w art. 321 w § 1 dodaje się zdanie drugie 

brzmieniu: 

„W celu przejrzenia akt prokurator może 

udostępnić akta w postaci elektronicznej”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

57)  w art. 12 w pkt 1 w lit. y, w art. 343 w § 5 zdanie drugie otrzymuje 

brzmienie: 

„Zawiadamiając pokrzywdzonego 

o posiedzeniu poucza się go o możliwości 

zakończenia postępowania bez przeprowadzenia 

rozprawy oraz wcześniejszego złożenia 

oświadczenia, o którym mowa w art. 54 § 1.”; 

Poprawka sen. 

P. Zientarskiego 

poparta przez 

połączone komisje 
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58)  w art. 12 w pkt 1 w lit. zj, art. 449a otrzymuje brzmienie: 

„Art. 449a. § 1. Jeżeli ma to zapewnić 

prawidłowe wyrokowanie w sprawie, sąd 

odwoławczy przed wydaniem orzeczenia może 

zwrócić akta sprawy sądowi pierwszej instancji w 

celu uzupełnienia uzasadnienia zaskarżonego 

wyroku w niezbędnym zakresie, jednocześnie 

szczegółowo wskazując zakres uzupełnienia 

i kwestie, o które należy uzupełnić uzasadnienie.  

§ 2. Do uzupełnienia uzasadnienia stosuje się 

odpowiednio przepisy dotyczące sporządzania, 

doręczania i zaskarżania uzasadnienia wyroku.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

59)  art. 12 w pkt 3 w poleceniu nowelizacyjnym po wyrazach „w art. 15” 

skreśla się dwukropek oraz oznaczenie lit. a; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

60)  w art. 12 w pkt 4 w lit. c, w art. 119 po wyrazach „art. 630” dodaje się 

wyrazy „, art. 632a”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

61)  w art. 12 po pkt 5 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 36 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) art. 167, art. 171 § 2, art. 366 § 1, art. 370, art. 389, art. 391, 

art. 397, art. 401 § 1, art. 427, art. 433 § 1, art. 434, art. 437 § 

2, art. 443, art. 447, art. 452 oraz art. 454 ustawy, o której 

mowa w art. 1 niniejszej ustawy, stosuje się w brzmieniu 

dotychczasowym do czasu prawomocnego zakończenia 

postępowania; przepis art. 434 § 4 ustawy, o której mowa 

w art. 1 niniejszej ustawy w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, stosuje się jednak w przypadku zasadnego 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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podniesienia zarzutu obrazy prawa materialnego;”.”; 

62)  w art. 14 w ust. 1 wyrazy „tej ustawy” zastępuje się wyrazem 

„dotychczasowe”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

63)  w art. 14 ust. 3–5 otrzymują brzmienie: 

„3. W razie zamiany kary pozbawienia wolności na karę 

ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa 

z upływem okresu przewidzianego w art. 107 § 4 ustawy, o której 

mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

4. Zamiana kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia 

wolności nie zwalnia skazanego od wykonania orzeczonych wobec 

niego środków karnych, przepadku, środków kompensacyjnych lub 

środków zabezpieczających, chociażby następnie orzeczono karę 

łączną. W takim wypadku zatarcie skazania nie może nastąpić przed 

wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem wykonania 

orzeczonego wobec niego środka karnego, przepadku lub środka 

kompensacyjnego. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed 

wykonaniem środka zabezpieczającego. 

5. Jeżeli skazany uchyla się od wykonywania kary ograniczenia 

wolności lub orzeczonych środków karnych, sąd uchyla orzeczenie 

o zamianie kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności. 

W takim wypadku kara pozbawienia wolności podlega wykonaniu.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

64)  w art. 16: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do skazanego, który nie 

wykonał obowiązku określonego w art. 72 § 1 pkt 7b lub § 2 ustawy, 

o której mowa w art. 1.”, 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. W razie zamiany kary pozbawienia wolności na grzywnę albo 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa 

z upływem okresów przewidzianych w art. 107 § 4 i 4a ustawy, o której 

mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Zamiana kary pozbawienia wolności na grzywnę albo karę 

ograniczenia wolności nie zwalnia skazanego od wykonania 

orzeczonych wobec niego środków karnych, przepadku, środków 

kompensacyjnych lub środków zabezpieczających, chociażby następnie 

orzeczono karę łączną. W takim wypadku zatarcie skazania nie może 

nastąpić przed wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem 

wykonania orzeczonego wobec niego środka karnego, przepadku lub 

środka kompensacyjnego. Zatarcie skazania nie może nastąpić również 

przed wykonaniem środka zabezpieczającego.”, 

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli kara pozbawienia 

wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania została 

orzeczona na podstawie art. 60 § 5 ustawy, o której mowa 

w art. 1 niniejszej ustawy.”; 

65)  w art. 16 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Informacja o zamianie kary pozbawienia wolności 

z warunkowym zawieszeniem jej wykonania podlega zgłoszeniu do 

Krajowego Rejestru Karnego. Informację tę umieszcza się 

w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

o której mowa w art. 7 niniejszej ustawy.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

66)  w art. 17: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do skazanego, który nie 

wykonał obowiązku określonego w art. 72 § 1 pkt 7b lub § 2 ustawy, 

o której mowa w art. 1.”, 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. W razie zamiany kary pozbawienia wolności na karę 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa 

z upływem okresu przewidzianego w art. 107 § 4 ustawy, o której 

mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Zamiana kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia 

wolności nie zwalnia skazanego od wykonania orzeczonych wobec 

niego środków karnych, przepadku, środków kompensacyjnych lub 

środków zabezpieczających, chociażby następnie orzeczono karę 

łączną. W takim wypadku zatarcie skazania nie może nastąpić przed 

wykonaniem, darowaniem albo przedawnieniem wykonania 

orzeczonego wobec niego środka karnego, przepadku lub środka 

kompensacyjnego. Zatarcie skazania nie może nastąpić również przed 

wykonaniem środka zabezpieczającego.”; 

67)  w art. 17 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Informacja o zamianie pozostałej do odbycia kary pozbawienia 

wolności podlega zgłoszeniu do Krajowego Rejestru Karnego. 

Informację tę umieszcza się w zawiadomieniu, o którym mowa 

w art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w art. 7 niniejszej 

ustawy.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

68)  w art. 19 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 

w brzmieniu: 

„2. Jeżeli prawomocnie orzeczona przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy kara łączna jest wyższa niż górna granica wymiaru 

kary łącznej określona w ustawie, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą, wymierzoną karę łączną obniża się do 

górnej granicy wymiaru kary łącznej określonej w ustawie, o której 

mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69)  po art. 20 dodaje się art. 20a w brzmieniu: Poprawka 

KU, 

KPCPP 
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„Art. 20a. Do skazań prawomocnymi wyrokami wydanymi przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w przedmiocie zatarcia 

skazania stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, chyba że okres zatarcia 

skazania upłynął przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy. Jeżeli 

jednak według przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu 

nadanym niniejszą ustawą okres zatarcia skazania upłynąłby przed 

dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, zatarcie skazania następuje 

z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

poparta przez 

połączone komisje 

70)  art. 22 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 22. 1. Środki pieniężne zgromadzone na podstawie art. 126 

ustawy, o której mowa w art. 4, zakład karny przekazuje na rachunek 

sum depozytowych wskazany w art. 126 § 5 ustawy, o której mowa 

w art. 4, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 60 dni od 

dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. Środki zgromadzone na 

wybranym rachunku bankowym lub na książeczce oszczędnościowej 

zakład karny przekazuje na rachunek sum depozytowych wskazany 

w art. 126 § 5 ustawy, o której mowa w art. 4, w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, na wniosek skazanego, w terminie 60 dni od dnia ich 

udostępnienia.  

2. Do przekazywania skazanemu w chwili zwolnienia z zakładu 

karnego środków pieniężnych zgromadzonych na podstawie art. 126 

ustawy, o której mowa w art. 4, stosuje się przepisy dotychczasowe, 

a od chwili ich przekazania na rachunek sum depozytowych 

– przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 

3. Przepis art. 126 § 10 ustawy, o której mowa w art. 4, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się również do środków 

pieniężnych zgromadzonych na podstawie art. 126 ustawy, o której 

mowa w art. 4, w brzmieniu dotychczasowym. 

4. Dyrektorzy zakładów karnych zawrą umowy z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego o prowadzenie rachunków sum 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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depozytowych, wskazane w art. 126 § 5 ustawy, o której mowa w art. 4, 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 30 dni od dnia 

ogłoszenia niniejszej ustawy.”; 

71)  w art. 26 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem i dodaje się 

pkt 4 w brzmieniu: 

„4) art. 8 ust. 4, art. 17 i art. 21 ustawy, o której mowa w art. 7 

niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia wejścia w życie 

nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 8 

ust. 4, art. 17 i art. 21 ustawy, o której mowa w art. 7 niniejszej 

ustawy, nie dłużej jednak niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy.”; 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 

72)  w art. 28 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) art. 1 pkt 63, art. 2 pkt 1 i 2, art. 3 pkt 1, art. 4 pkt 45 w zakresie 

art. 126 § 5 i 10 oraz art. 22 ust. 4, które wchodzą w życie w dniu 

następującym po dniu ogłoszenia;”. 

Poprawka 

KU, 

KPCPP 

poparta przez 

połączone komisje 
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