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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 809) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw stanowi najpoważniejszą nowelizację Kodeksu karnego od dnia jego uchwalenia 

w 1997 r.  

Ustawa realizuje założenia nowej polityki karnej, która poprzez zmianę struktury 

orzekanych kar ma prowadzić do obniżenia populacji zakładów karnych.  

Przeciętny (lub niski) w warunkach europejskich poziom przestępczości (2.800 skazań 

na 100 tysięcy mieszkańców) przekłada się w Polsce na nieproporcjonalnie dużą ilość osób 

osadzonych – 221 osób na 100 tysięcy mieszkańców. Taka liczba osadzonych powoduje, 

że Polska jest krajem o najwyższym w Europie współczynniku osadzonych. 

Dogłębna analiza przyczyn takiej sytuacji wskazała na nadużywanie przez sądy 

orzekające w sprawach karnych kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej 

wykonania (57% wszystkich orzekanych kar). W dodatku ukształtowana przez lata praktyka 

orzecznicza powoduje, że kara pozbawienia wolności warunkowo zawieszana jest 

wymierzana przez sądy w wymiarze znacznie wyższym niż bezwzględna kara pozbawienia 

wolności (bez zawieszenia). 

W efekcie, 50% osadzonych to skazani, którym odwieszono warunkowe zawieszenie 

kary pozbawienia wolności. 

W strukturze orzekanych kar zwraca uwagę niewielka liczba orzekanych samoistnych 

grzywien – 21% oraz kar ograniczenia wolności – 12 %. 
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Głównym założeniem ustawy nowelizującej jest odwrócenie tej struktury kar 

i ustanowienie priorytetem orzekanie kar nieizolacyjnych. 

Art. 37a Kodeksu karnego, który w przypadkach zagrożenia karą pozbawienia wolności 

do lat 8 pozwala sądowi zamiast tej kary orzec grzywnę albo karę ograniczenia wolności, 

a przede wszystkim art. 58 § 1 k.k., który stanowi, że jeżeli ustawa przewiduje możliwość 

wyboru kary, a przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 5, to sąd 

orzeknie karę pozbawienia wolności tylko wtedy, gdy inna kara lub środek karny nie może 

spełnić celów kary, stanowią dyrektywy dla sądów orzekających według nowych przepisów 

ustawy. 

Ważną zmianą jest wprowadzenie w art. 69 § 1 uregulowania, zgodnie z którym 

warunkowe zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności można zastosować jedynie 

wtedy, gdy orzeczona kara pozbawienia wolności nie przekracza roku i tylko wówczas, gdy 

sprawca nie był w czasie popełnienia czynu skazany na karę pozbawienia wolności. 

Wyjątek stanowi przepis art. 60 § 5, który umożliwia warunkowe zawieszenie kary 

pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze do 5 lat, w wypadku, gdy sąd stosuje 

nadzwyczajne złagodzenie kary z przyczyn wskazanych w art. 60 § 3 i 4 (sprawca ujawnił 

informacje dotyczące osób uczestniczących w popełnieniu przestępstwa oraz istotne 

okoliczności jego popełnienia albo gdy ujawnił nieznane dotychczas organowi ścigania 

okoliczności dotyczące przestępstwa zagrożonego karą powyżej 5 lat pozbawienia wolności). 

Ustawa usuwa możliwość stosowania warunkowego zawieszenia wykonania grzywny 

i kary ograniczenia wolności, jako zbędnych wobec wzmocnienia w ustawie obowiązku 

stosowania środków probacyjnych (nowe brzmienie art. 72 k.k.) i kompensacyjnych (nowy 

rozdział Va). 

Istotne zmiany dotknęły uregulowań związanych z karą ograniczenia wolności. 

W założeniu ustawodawcy kara ta (oraz kara grzywny) powinna stać się podstawową 

karą za występki, których społeczna szkodliwość nie jest wysoka. Ustawa wydłuża 

możliwość orzekania tej kary na okres do dwóch lat (dotychczas 1 rok).  

Kara ograniczenia wolności polegać będzie na: 

1) obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, 

2) obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, 

z zastosowaniem systemu dozoru elektronicznego, 
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3) obowiązku, o którym mowa w art. 72 § 1 pkt 4–7a, 

4) potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel 

społeczny wskazany przez sąd przy czym sąd będzie mógł orzekać o obowiązkach 

i potrąceniu łącznie lub osobno. 

Wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego będzie teraz formą kary 

ograniczenia wolności, podczas gdy dotychczas była to jedna z form wykonywania kary 

pozbawienia wolności. 

Jednym z najbardziej nowatorskich rozwiązań wprowadzanych ustawą jest przepis 

art. 37b który wprowadza tzw. sankcję karną kombinowaną (kara mieszana). Ma ona znaleźć 

zastosowanie w przypadku skazania za poważniejsze występki. Bez względu na dolną granicę 

zagrożenia przewidzianego w ustawie za występek, sąd będzie mógł orzec jednocześnie karę 

pozbawienia wolności (do 3 lub do 6 miesięcy) oraz karę ograniczenia wolności do lat 2. 

Zastosowanie tego przepisu nie jest wynikiem nadzwyczajnego złagodzenia czy obostrzenia. 

Jest to dyrektywa wymiaru kary modyfikująca system sankcji przewidzianych pod 

poszczególnymi typami czynów zabronionych. 

Ustawa wprowadza nowy przepis art. 60a, który zawiera przesłanki orzekania 

w wypadku wyroku zapadającego w trybie konsensualnym tj. na podstawie art. 335, art. 338a 

lub 387 Kodeksu postępowania karnego. 

Zawiera on niezależną podstawę stosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary oraz 

odstąpienia od wymierzenia kary i zastosowania wyłącznie środka karnego, przepadku lub 

środka kompensacyjnego, jeżeli przypisany oskarżonemu występek jest zagrożony karą 

nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia wolności. 

Ustawa wprowadza skrócone okresy zatarcia skazania z mocy prawa i tak w przypadku 

wykonania, darowania lub przedawnienia wykonania kary ograniczenia wolności będzie to 

okres 3 lat (zamiast 5 lat), zaś w przypadku grzywny 6 miesięcy (zamiast 5 lat). 

Ustawa ma za zadanie uproszczenie przesłanek materialnoprawnych i ograniczenie 

obowiązków procesowych sądu przy wymierzaniu kary łącznej. 

Realizuje to zadanie zmiana art. 85 k.k., który na nowo definiuje podstawy orzekania 

kary łącznej. Podstawą wymiaru kary łącznej ma być wymierzenie jednej kary za dwa lub 

więcej przestępstw za które wymierzono kary tego samego rodzaju (albo inne podlegające 

łączeniu), podlegające wykonaniu w całości lub w części. 



– 4 – 

 

Kara łączna może również powstać na bazie poprzednio orzeczonej kary łącznej. 

Łączeniu podlegają kary orzeczone za przestępstwa wymierzone w jednym postępowaniu lub 

kary (kara łączna) orzeczone w poprzednich prawomocnych wyrokach i kara (kara łączna) 

orzeczona w kolejnym procesie.  

Konsekwencją takiego sposobu ukształtowania zasad orzekania kary łącznej jest 

również to, iż orzekanie kolejnej kary łącznej nie powoduje rozwiązania węzła poprzednio 

orzeczonej kary o tym samym charakterze, wymierzonej w poprzednim postępowaniu. 

Potwierdza to treść nowego przepisu § 4 w art. 86.  

Instrumentem wyłączającym w pewnym zakresie łączenie kar jednorodzajowych lub 

innych podlegających łączeniu jest proponowany przepis art. 85 § 3 k.k., zgodnie z którym 

podstawą orzeczenia kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione 

przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu. 

Ma on zapobiegać sytuacjom, w których skazany na surową karę pozbawienia wolności 

(jednostkową lub łączną), zbliżającą się do górnej granicy zagrożenia, przed zakończeniem 

odbywania aktualnej kary mógłby popełnić przestępstwo o znacznej szkodliwości społecznej, 

a kary za nie wymierzone w ogóle lub jedynie w minimalnym stopniu wpływałyby na rozmiar 

kary pozostającej mu jeszcze do odbycia.  

Ustawa wydziela nowy rozdział Va, obejmujący przepadek i środki kompensacyjne. 

Przepadek, obowiązek naprawienia szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę 

oraz nawiązka zostały wyłączone z katalogu środków karnych (dotychczas art. 39 pkt 4–6) 

i znalazły swoje miejsce w nowym rozdziale Va. 

Zmiana art. 46 zmierza do zapewnienia pokrzywdzonemu pełnego zaspokojenia 

roszczeń cywilnoprawnych wynikających z popełnionego przestępstwa. Celem jest nałożenie 

na skazanego w procesie karnym, z zastosowaniem przepisów prawa cywilnego, obowiązku 

naprawienia w całości lub w części wyrządzonej przestępstwem szkody (poza możliwością 

zasądzenia renty).  

W przypadku niemożności zasądzenia kompensaty lub zadośćuczynienia, gdy 

orzeczenie obowiązku naprawienia szkody lub zadośćuczynienia jest znacznie utrudnione, 

możliwe staje się orzeczenie przez sąd karny, na podstawie  przepisu art. 46 § 2 nawiązki 

w kwocie do 200 tys. zł na rzecz pokrzywdzonego (w przypadku jego śmierci na rzecz osób 

najbliższych). 
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Stanowi to wyjątek od nawiązki orzekanej zgodnie z art. 48, która wynosi 100 tys. zł. 

Wprowadzenie tej zmiany pociąga za sobą usunięcie z postępowania karnego przepisów 

dotyczących powództwa adhezyjnego (a co za tym idzie wszystkich dotyczących powoda 

cywilnego), czego efektem jest nowelizacja odpowiednich jednostek redakcyjnych Kodeksu 

postępowania karnego.  

Ustawa proponuje nowe uregulowania w zakresie środków zabezpieczających (nowe 

przepisy art. 93a do 93g). Środki zabezpieczające stosowane są tradycyjnie wobec 

szczególnych kategorii sprawców – osób, których nie można ukarać (gdyż z powodu 

niepoczytalności nie ponoszą winy), albo wobec których zachodzi uzasadniona obawa, że 

pomimo ukarania w dalszym ciągu będą popełniać przestępstwa, czy w końcu osób, których 

nie można ukarać dostatecznie surowo ze względu na granicę stopnia winy, a zachodzi 

potrzeba realizacji względów izolacyjnych lub prewencyjnych.  

Zmiany dokonywane tą regulacją polegają zarówno na odmiennym niż dotychczas 

sposobie unormowania środków zabezpieczających, w tym na modyfikacji ich katalogu. 

Ustawa stanowi, że będą nimi: elektroniczna kontrola miejsca pobytu, terapia, terapia 

uzależnień oraz pobyt w zakładzie psychiatrycznym. 

Środek zabezpieczający w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu został 

wprowadzony jako nowy środek o charakterze wolnościowym. 

Wprowadzono terapię, która w założeniu ma obejmować zarówno psychoedukację 

poznawczo-behawioralną, realizowaną głównie w zakładach karnych, oraz różne formy 

psychoterapii, realizowane w warunkach wolnościowych, czy w końcu farmakoterapię. 

Osobnym środkiem będzie terapia uzależnień, która podobnie jak terapia może być 

realizowana w izolacji, jak i w warunkach wolnościowych.  

Środek izolacyjno-leczniczy (pobyt w zakładzie psychiatrycznym), jako najsurowszy 

i najbardziej ograniczający prawa obywatelskie, będzie można stosować jedynie 

w wypadkach określonych w ustawie. Wypadki te wskazano w art. 93g k.k., zaś szczegółowa 

zasada dotyczącą uchylania środka zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie 

psychiatrycznym została wypowiedziana w projektowanym art. 93d § 2 k.k. 

Z omówioną tu zmianą wiąże się również art. 13 ustawy, który w odniesieniu do 

czynów popełnionych po wejściu w życie noweli dezaktualizuje ustawę z dnia 22 listopada 
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2013 r. o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzającymi zagrożenie 

życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób poprzez wskazanie, że ustawa ta ma 

zastosowanie wyłącznie do osób skazanych za czyn popełniony przed wejściem w życie 

obecnie procedowanej ustawy.  

Najważniejszą zmianą wprowadzona do przepisów Kodeksu karnego wykonawczego 

należy wprowadzenie nowego rozdziału VIIa, który będzie zawierał przepisy regulujące 

wykonywanie kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru 

elektronicznego. 

Zmiana ta skutkuje utratą mocy przez ustawę z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu 

kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego. 

System dozoru elektronicznego, zwany „SDE”, rozumiany jako zdalne kontrolowanie 

miejsca pobytu skazanych, doskonale sprawdził się w praktyce. Dzięki takiemu systemowi 

odbywania kary skazani mają możliwość nieskrępowanego wykonywania pracy zawodowej, 

zachowania więzi i relacji społecznych, kontynuowania nauki lub realizacji swoich 

obowiązków rodzinnych, tj. opieki nad osobami zależnymi.  

System dozoru elektronicznego daje możliwości bardzo zindywidualizowanego 

harmonogramu wykonywania kary i obowiązków nakładanych na skazanego.  

Pozytywnie oceniający SDE wskazują na stosunkowe niewielkie koszty wykonywania 

dozoru elektronicznego w porównaniu do kosztów pobytu w zakładzie karnym (564,25 zł 

miesięcznie SDE a ok. 2500 zł miesięcznie zakład karny).  

Ustawa zawiera przepisy przejściowe.  

Ustalone reguły w art. 14 i art. 15 ustawy mają na celu zapewnienie zapewnienia 

ciągłości wykonywania dotychczas orzekanych kar w systemie dozoru elektronicznego. 

Z uwagi na różnice między aktualnym stanem prawnym a ustawą nowelizującą, do kar 

w systemie dozoru elektronicznego orzeczonych na podstawie dotychczasowych przepisów 

należy stosować te właśnie przepisy. Ta sama zasada dotyczy podmiotów biorących udział w 

przetargach rozpoczętych na podstawie przepisów dotychczasowych. 

W art. 16 możliwość zamiany kary przewidziano w sprawach zakończonych 

prawomocnym wyrokiem przed dniem wejścia w życie ustawy, w których orzeczono karę 

pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i nie zarządzono 

wykonania tej kary. Wybór rodzaju kary, na jaką będzie zamieniana kara pozbawienia 
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wolności, będzie uzależniony od tego, czy dochody skazanego, jego stosunki majątkowe lub 

możliwości zarobkowe będą uzasadniały przekonanie, że skazany będzie mógł uiścić 

grzywnę, czy też że skazany grzywny nie uiści. Uregulowano także kwestie związane ze 

sposobem zamiany kary pozbawienia wolności na grzywnę albo karę ograniczenia wolności 

w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne, a 

także maksymalny wymiar kar wolnościowych, które będą wykonywane po zamianie.  

W art. 17 w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie ustawy wydano, na 

podstawie art. 75 § 2 Kodeksu karnego, prawomocne orzeczenie o zarządzeniu wykonania 

warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności w wymiarze nieprzekraczającym roku, 

przewiduje się, na wniosek skazanego, możliwość zamiany kary pozbawienia wolności na 

karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej 

pracy na cele społeczne.  

Nowe przepisy Kodeksu karnego wykonawczego będą miały zastosowanie 

wykonywania środków zabezpieczających orzeczonych przed dniem wejścia w życie ustawy 

(art. 20). 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm na 84. posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015 r. 

Ustawa jest wynikiem prac nad trzema projektami ustaw: poselskim projektem ustawy 

o zmianie ustawy - Kodeks karny (druk sejmowy nr 2024), senackim projektem ustawy 

o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz ustawy - Kodeks karny wykonawczy (druk sejmowy 

nr 2267), rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych 

innych ustaw oraz poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - 

Kodeks karny skarbowy, ustawy - Kodeks postępowania karnego, oraz ustawy - Kodeks 

karny wykonawczy (druk sejmowy nr 241). 

Prace na projektem ustawy prowadziła podkomisja stała do spraw nowelizacji prawa 

karnego w Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. W dniu 28 sierpnia 

2014 r. podkomisja przedstawiła sprawozdanie o rozpatrywanych projektach ustaw.  

W dniu 3 grudnia 2014 r. swoje sprawozdanie przedstawiła Komisja Nadzwyczajna do 

spraw zmian w kodyfikacjach (druk sejmowy nr 2981), przy czym projekt zawarty w druku 

nr 241 został wycofany. Komisja wprowadziła do projektu ustawy wiele istotnych zmian. 
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Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 13 stycznia 

2015 r. W trakcie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie ustawy oraz 8 poprawek 

(druk sejmowy nr 2981 - A). 

W poprawce pierwszej zaproponowano wykreślenie z projektu ustawy 

zaproponowanego umożliwienia orzekania kary ograniczenia wolności w formie obowiązku, 

o którym mowa w art. 72 § 1 pkt 4–7a k.k. czyli wykonywania pracy zarobkowej, do nauki 

lub przygotowania się do zawodu, powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania 

innych środków odurzających, poddania się terapii uzależnień, poddania się terapii, w 

szczególności psychoterapii lub psychoedukacji, uczestnictwa w oddziaływaniach 

korekcyjno-edukacyjnych, powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach 

lub miejscach, powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi 

osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób. 

Poprawka druga zmierzała do tego, aby potrącanie wynagrodzenia za pracę w ramach 

kary ograniczenia wolności mogło być dokonywane na rzecz Skarbu Państwa a nie cel 

społeczny wskazany przez sąd. 

W poprawce trzeciej zaproponowano ograniczyć możliwość orzekania kary grzywny 

albo kary ograniczenia wolności do czynów zagrożonych karą nieprzekraczającą 5 lat 

pozbawienia wolności.  

Poprawka czwarta wprowadzała obligatoryjne stosowanie grzywny w przypadku 

zawieszenia kary pozbawienia wolności. 

Poprawka piąta zmierza do wykreślenia przepisu ustawy, na podstawie którego sąd 

mógłby w stosunku do osoby skazanej na karę pozbawienia wolności z warunkowym 

zawieszeniem jej wykonania, zamiast zarządzenia wykonania kary pozbawienia wolności 

zamienić ją na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, 

kontrolowanej pracy na cele społeczne na okres do dwóch lat. 

Poprawka szósta wyklucza ponowne warunkowe zwolnienie.  

W poprawce siódmej zaproponowano zaostrzenie sumowania kar przy wymierzaniu 

kary łącznej do wysokości sumy kar wymierzonych bez ograniczeń jakie ustawa wprowadza 

ze względu na poszczególne rodzaje kar. 

W poprawce ósmej zaproponowano wydłużenie okresu po którym następowałoby 

zatarcie skazania w przypadku kary grzywny z 6 miesięcy do 3 lat. 
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Sejm odrzucił wniosek o odrzucenie ustawy i nie poparł żadnej z poprawek 

zaproponowanych w drugim czytaniu. 

III. Uwagi szczegółowe 

1) w art. 1 w pkt 4 dokonano zmiany art. 28 § 1 Kodeksu karnego. Przepis ten wyłącza 

przypisanie przestępstwa nieumyślnego osobie, która działała w usprawiedliwionym błędzie 

co do okoliczności stanowiącej znamię czynu zabronionego.  

Błąd o którym mowa w przepisie polega na niezgodności pomiędzy obiektywną 

rzeczywistością a jej odbiciem w świadomości sprawcy, a polegać może na urojeniu lub 

nieświadomości. 

Przepis w dotychczasowym brzmieniu wyłączał umyślność (tj. zamiar popełnienia 

czynu zabronionego) sprawcy pozostającego w błędzie. 

O ile odpowiedzialność karna za przestępstwo umyślne była zawsze wyłączona 

w przypadku błędu co do faktu, to przestępca mógł odpowiadać za przestępstwo nieumyślne, 

jeśli spełnione były warunki z art. 9 § 2 k.k. i jednocześnie ustawa karna przewidywała 

kryminalizację takiego nieumyślnego zachowania (art. 8 k.k.). 

Obecnie uchwalony przepis wyłącza odpowiedzialność za przestępstwo nieumyślne, 

natomiast z jego redakcji może wynikać a contrario, że skoro „nie popełnia nieumyślnie” 

czynu zabronionego, kto działa w usprawiedliwionym błędzie, to popełnia go umyślnie. 

Oczywiście taka wykładnia byłaby nieprawidłowa, zatem należy przepis ten rozumieć 

w ten sposób, że kto działa w usprawiedliwionym błędzie nie popełnia czynu umyślnie ani 

nieumyślnie, a zatem w ogóle nie popełnia czynu zabronionego. Obecnie proponowaną 

redakcję przepisu należy uznać za niewłaściwą i przepis odpowiednio zmienić. 

2) w art. 1 w pkt 12 w lit. a w § 1 wyrazy „przeciwko osobie najbliższej” zastępuje się 

wyrazami „wobec osoby najbliższej”; Poprawka taka poprawi terminologię ustawy, gdyż 

zgodnie z terminologią stosowaną w innych przepisach ustawy przemoc stosuje się wobec 

osoby a nie przeciwko osobie. 

3) w tej samej jednostce redakcyjnej tj. w art. 1 w pkt 12 w lit. a w § 1i 2 wyrazy „do 

Policji” należy zastąpić stosowanym np. w art. 140 Kodeksu karnego wykonawczego 

sformułowaniem „do jednostki Policji”, celem ujednolicenia terminologii obu kodeksów; 
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4) w art. 1 w pkt 36 w lit. d, w § 2 występuje sformułowanie „zobowiązać skazanego do 

naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody” tymczasem z art. 46 czy 67 §3 wynika 

„obowiązek naprawienia szkody”. Poprawka polegać powinna na użyciu wyrażenia „nałożyć 

obowiązek naprawienia szkody” a nie zobowiązać. 

Poprawka: 

– w art. 1 w pkt 36 w lit. d, w § 2 wyrazy „zobowiązać skazanego do” zastępuje się 

wyrazami „nałożyć na skazanego obowiązek” 

5) w tym samym przepisie mówi się o obowiązku naprawienia szkody jako o środku, 

który nie jest środkiem kompensacyjnym. Tymczasem obowiązek naprawienia szkody został 

usunięty z katalogu środków karnych w art. 1 w pkt 10 lit. c i stał się środkiem 

kompensacyjnym. W związku z tym należy rozważyć propozycję zmiany, która uwzględni 

fakt, że obecnie obowiązek naprawienia szkody nie będzie środkiem karnym lecz środkiem 

kompensacyjnym; 

6) w art. 1 w pkt 47, w art. 85 zwraca uwagę redakcja przepisu zawartego w § 3. Przepis 

ustanawia wyjątek w zakresie możliwości orzeczenia kary łącznej, w przypadku 

wykonywania jednej z kar, która mogłaby podlegać łączeniu. Niestety sformułowanie zawarte 

w uchwalonej normie „oraz ta kara lub kara łączna, w skład której wchodzi” jest nieczytelne 

i czyni przepis niezrozumiałym. W tej sytuacji koniecznym jest odpowiednie 

przeredagowanie przepisu. 

7) uwagi zawarte w niniejszym punkcie odnosić się będą do przepisów zawartych 

w  art. 1 w pkt 56 w art. 93a § 1 pkt 1 i w art. 93e oraz w art. 4 pkt 20, art. 43b § 3 pkt 1. 

Przedmiotem uwagi jest niewłaściwe posłużenie się w przedstawionych przepisach 

wyrażeniami „przebywanie” i „pobyt”. Przebywanie ma charakter tymczasowy zaś pobyt ma 

charakter stały. Ustawa przyjmuje przeciwne do powszechnego rozumienie tych wyrazów co 

powoduje wątpliwości interpretacyjne wskazanych wyżej przepisów.  

Kolejnym problemem dotyczącym treści art. 93a § 1 pkt 1 jest to, że w żaden sposób nie 

nawiązuje on do systemu dozoru elektronicznego a przez to do przepisów Kodeksu karnego 

wykonawczego. Przepisy art. 41a i 41b odwołują się do „zastosowania systemu dozoru 

elektronicznego”. Również przepisy dotyczące środków zabezpieczających winny takie 

nawiązanie terminologiczne czynić. 

Rozwiązaniem powyższych wątpliwości są przedstawione niżej poprawki: 
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1) w art. 1 w pkt 56: 

a) w art. 93a w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kontrola miejsca przebywania w systemie dozoru elektronicznego,”, 

b) art. 93e otrzymuje brzmienie: 

„Art. 93e. Sprawca, wobec którego orzeczono kontrolę miejsca przebywania 

w systemie dozoru elektronicznego, ma obowiązek poddania się nieprzerwanej kontroli 

bieżącego miejsca przebywania, sprawowanej za pomocą urządzeń technicznych, w tym 

noszonego nadajnika.”; 

2) 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),”; 

8) w art. W pkt 56 w nowym art. 93g wskazuje się postawy stosowania środka 

zabezpieczającego w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym.  

Zgodnie z treścią przepisu art. 93b środek w postaci pobytu z w zakładzie 

psychiatrycznym można orzec jedynie aby zapobiec ponownemu popełnieniu przez sprawcę 

czynu zabronionego o znacznej społecznej szkodliwości .  

W przepisach art. 93g wyłącznie w § 1 mowa jest o popełnieniu czynu ponownie, zaś to 

że czyn zabroniony ma cechować się znaczną społeczną szkodliwością wskazane jest 

 w § 1 i 2. Wymagają rozważenia dwie kwestie: 

– czy potrzebny jest wyraz „ponownie” w § 1 art. 93g oraz  

– czy i w treści § 3 art. 93g nie powinien znaleźć się wymóg „znacznej społecznej 

szkodliwości”. 

Propozycja poprawek: 

– w art. 1 w pkt 56, w art. 93g: 

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

b) w § 3 na końcu dodaje się wyrazy „o znacznej społecznej szkodliwości”; 

9) W art. 3 w pkt 2, w art. 66a za zbędny należy uznać wyraz „wykonywany” gdyż 

powtarza się on z wyrazem „wykonuje się” we wstępnej części przepisu i nic nowego nie 

wnosi do normy zawartej w omawianym artykule. 



– 12 – 

 

Propozycja poprawki : 

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

10) w art. 4 w pkt 40, w art. 109 § 3 zawarto upoważnienie dla Ministra 

Sprawiedliwości do określenia rodzaju posiłków i napojów wydawanych osadzonym w 

zakładach karnych i aresztach śledczych. W części końcowej dodano zdanie dodatkowe 

„a także mając na uwadze dzienny koszt posiłków i napojów oraz jego dopuszczalne 

zmniejszenie lub zwiększenie”.  

Zdanie tej treści zdaje się stanowić wytyczną umożliwiającą określenie rodzajów 

posiłków. Można domniemywać z tego sformułowania, że koszty posiłków określa ustawa. 

Tak nie jest. Stawki dziennego utrzymania osadzonych określa obecnie załącznik do 

rozporządzenia wydanego na podstawie zmienianego art. 109 k.k.w. 

Dotychczasowe upoważnienie nie zawierało uprawnienia do określania stawek 

dziennych, również obecne sformułowanie nie stanowi uprawnienia a jedynie wytyczną. 

Rozwiązanie to należy uznać za ułomne z punktu widzenia zasad poprawnej legislacji. 

Prawa do określania stawki dziennej nie można wywodzić z wytycznej, należy takie 

uprawnienia zapisać wprost. Tym bardziej, że taki był od początku zamysł ustawodawcy 

ujawniony w treści uzasadnienia do projektu ustawy ( na str. 43). 

Propozycja poprawki: 

– w art. 4 w pkt 40, w art. 109 w § 3 : 

a) wyrazy „oraz ich wartość odżywczą i energetyczną” zastępuje się wyrazami „, ich 

wartość odżywczą i energetyczną oraz dzienny koszt posiłków i napojów oraz jego 

dopuszczalne zwiększenie lub zmniejszenie”, 

b) skreśla się wyrazy „, a także mając na uwadze dzienny koszt posiłków i napojów oraz 

jego dopuszczalne zwiększenie lub zmniejszenie”. 

11) w art. 4 w pkt 43 reguluje się kwestię prawa osadzonych do otrzymywania paczek 

żywnościowych. W projekcie ustawy osadzeni tracili prawo do otrzymywania paczek. Sejm 

w swoich poprawkach przywrócił uprawnienie w zmienionym kształcie, stanowiąc, że paczka 

taka będzie zamówiona i skompletowana wyłącznie z produktów zakupionych na terenie 

zakładu karnego. Jednocześnie ustawa usuwa maksymalna dopuszczalna wagę paczki.  
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W art. 249a w dodanym pkt 5 ustawa stanowi, że Dyrektor Generalny Służby 

Więziennej w swoim zarządzeniu może określić dopuszczalną ilość żywności posiadanej 

przez skazanych.  

W tej sytuacji zarządzenie to będzie pośrednio regulowało dopuszczalną ilość żywności 

zamówioną w paczce żywnościowej. 

Należy zatem za zasadne uznać przywrócenie w ustawie maksymalnej dopuszczalnej 

wagi paczki żywnościowej w art. 113a K.k.w.  

Poprawka taka pozwoli uniknąć wprowadzania innych poprawek wynikających z tego, 

że z przepisów ustawy nie usunięto tych, które dotyczą maksymalnej wagi paczki 

żywnościowej. 

Propozycja poprawki: 

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

dodaje się wyrazy „o ciężarze nieprzekraczającym, wraz z opakowaniem 5 kilogramów”; 

12) w art. 4 w pkt 50 należy zmienić przepis odsyłający do przepisów art. 143 § 1, gdyż 

na etapie prac sejmowych zrezygnowano z uchylenia przepisu art. 143 § 1 pkt 7 (kara 

dyscyplinarna w postaci obniżenia części wynagrodzenia) w związku z tym dyrektor zakładu 

karnego powinien zostać podmiotem władnym wymierzać taka karę, tak jak dotychczas. 

– w art. 4 w pkt 50, w § 1 wyrazy „pkt 5, 6 i 8” zastępuje się wyrazami „pkt 5–8”; 

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

wyrazami „liczby łóżek”; 

14) Bardzo istotnym zagadnieniem jest zmiana treści art. 449a Kodeksu postępowania 

karnego w nawiązaniu do zmian dokonanych w art. 423 § 1a k.p.k. 

Na etapie prac sejmowych treść art. 423 § 1a k.p.k została poszerzona o uprawnienie do 

złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku co do części odnoszącej się do 

niektórych czynów zarzuconych oskarżonemu, co do rozstrzygnięcia o karze i o innych 

konsekwencjach prawnych czynu. 

W dotychczas przyjętej wersji, przepis przewidywał jedynie możliwość złożenia 

wniosku o uzasadnienie wyroku w części odnoszącej się do niektórych oskarżonych.  
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Poszerzenie uprawnienia w art. 423 § 1a przyniosło nieprzewidzianą konsekwencję 

w treści art. 449a, który w § 1 pozwala sądowi odwoławczemu (w przypadku złożenia 

wniosku określonego w art. 423 § 1a) zwrócić sprawę sądowi I instancji wyłącznie w celu 

sporządzenia uzasadnienia w zakresie odnoszącym się co do innego oskarżonego, 

w pozostałym zakresie już nie. 

Propozycja poprawki: 

– 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.”; 

15) w art. 12 w pkt 3 znalazła miejsce jednostka redakcyjna w postaci litery a. która nie 

ma kontynuacji w postaci kolejnej litery. Należy wyjaśnić, czy jest to zbędna litera czy 

w ustawie miały się znaleźć inne zmiany Kodeksu karnego skarbowego, których dotyczył 

art. 15 ustawy 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz 

niektórych innych ustaw. 

16) w art. 14 na końcu ust. 1 zastosowano niejasne sformułowanie „tej ustawy”. Z tak 

ujętej normy nie wiadomo czy chodzi o ustawę nową czy o ustawę o wykonywaniu kary 

pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.  

W celu uniknięcia wątpliwości proponuje się następującą poprawkę: 

– w art. 14 w ust. 1 wyrazy „tej ustawy” zastępuje się wyrazami „niniejszej ustawy”; 

17) Ostatnia z uwag dotyczy przepisów art. 14, 16 i 17 uchwalonej ustawy. Przepisy te 

w przewidują 6 miesięczny okres zatarcia skazania kary ograniczenia wolności w stosunku do 

skazanych na karę pozbawienia wolności zamienioną następnie na karę ograniczenia 

wolności. 

Projekt rządowy zawierał zmianę polegającą na skróceniu czasu potrzebnego do zatarcia 

kar ograniczenia wolności i grzywny do 6 miesięcy. Propozycja ta została podtrzymana przez 
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Sejm w zakresie kary grzywny lecz dla zatarcia skazania na karę ograniczenia wolności 

przyjęto propozycję jego skrócenia nie do 6 miesięcy lecz 3 lat. 

Należy zatem wyjaśnić czy 6 miesięczny okres zatarcia skazania na karę ograniczenia 

wolności, o której mowa w art. 14, 16 i 17 jest świadomą decyzją ustawodawcy czy 

przeoczeniem, nie uwzględniającym zmian w zakresie art. 107 § 4 Kodeksu karnego. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 

 


