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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Osoba fizyczna. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 

Kodeks karny wykonawczy, w celu modyfikacji dokonywania potrąceń z wynagrodzenia 

pracującego skazanego w taki sposób, aby 7% wynagrodzenia, dotychczas przekazywanego 

na rzecz Funduszu Sprawiedliwości, w pierwszej kolejności przekazywane było na rzecz 

spłaty nawiązki lub naprawienia szkody pokrzywdzonego przestępstwem. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji w uzasadnieniu wskazał, że w pierwszej kolejności, z uwagi na ogólne 

zasady sprawiedliwości społecznej oraz sprawiedliwości względem osób pokrzywdzonych 

przestępstwem, należy dążyć do spłaty z wynagrodzenia skazanego nawiązki lub 

naprawienia szkody.  

Ponadto, autor petycji zwraca uwagę na wyniki kontroli przeprowadzonej przez 

Najwyższą Izbę Kontroli w sprawie wydatkowania środków Funduszu Sprawiedliwości  

w latach 2015-2021. Zgodnie z ustaleniami raportu pokontrolnego, przeważająca część 

środków Funduszu została wydatkowana niezgodnie z jego przeznaczeniem określonym  

w ustawie. Oznacza to, zdaniem autora petycji, że pracujący skazany w istocie pracuje na 

rzecz realizacji wydatków Funduszu niezgodnych z ustawą.  

Konkludując wnoszący petycję jest zdania, że zdecydowanie korzystniejszą  

sytuacją byłoby dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia bezpośrednio na rzecz osób 

pokrzywdzonych przestępstwem, gdyż na pomoc ze strony Funduszu Sprawiedliwości nie 

mogą liczyć. 

STAN PRAWNY: 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 53) w art. 43 stanowi o utworzeniu Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej (§ 1). Fundusz jest państwowym funduszem celowym ukierunkowanym  

na pomoc pokrzywdzonym i świadkom, przeciwdziałanie przestępczości oraz pomoc 

postpenitencjarną, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości (§ 2). Przychodami 

Funduszu są (§ 7) środki pieniężne pochodzące z: orzeczonych przez sądy nawiązek oraz 

świadczeń pieniężnych; potrąceń w wysokości 7% wynagrodzenia przysługującego  

za pracę skazanych zatrudnionych w formach określonych w art. 121 § 2 (w ramach 

umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o pracę nakładczą lub na innej 
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podstawie prawnej); wykonania kar dyscyplinarnych, o których mowa w art. 143 § 1 pkt 7 

(obniżenie do 25% wynagrodzenia za pracę skazanego); spadków, zapisów i darowizn; 

dotacji, zbiórek i innych źródeł.  

Przeznaczenie środków Funduszu zostało enumeratywnie wymienione w § 8 art. 43 

ustawy, należą do nich między innymi: pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem 

oraz osobom im najbliższym; pomoc postpenitencjarną osobom pozbawionym wolności, 

zwalnianym z zakładów karnych i aresztów śledczych oraz osobom im najbliższym, 

udzielaną przez zawodowych kuratorów sądowych oraz Służbę Więzienną; działalność 

mającą na celu wsparcie i rozwój systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem 

i świadkom oraz pomocy postpenitencjarnej, a także przeciwdziałanie przyczynom 

przestępczości. 

Zgodnie z art. 121 ustawy, skazanemu zapewnia się w miarę możliwości świadczenie 

pracy. Zatrudnienie skazanego następuje za zgodą i na warunkach określonych przez 

dyrektora zakładu karnego, zapewniających prawidłowy przebieg odbywania kary 

pozbawienia wolności. Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym 

wymiarze czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej 

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów. 

Z wynagrodzenia za pracę przysługującego skazanemu potrąca się 7% na cele 

Funduszu określone w art. 43 § 8 (np. pomoc osobom pokrzywdzonym oraz osobom im 

najbliższym, zwłaszcza pomoc medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną, prawną oraz 

materialną) oraz 51% na cele Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju 

Przywięziennych Zakładów Pracy. Z przypadającego skazanemu wynagrodzenia za pracę, 

po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, wolne jest w każdym 

czasie od egzekucji 60%. 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2021 r. poz. 2345) 

w art. 47 wskazuje, że w razie skazania sprawcy za umyślne przestępstwo przeciwko życiu 

lub zdrowiu albo za inne przestępstwo umyślne, którego skutkiem jest śmierć człowieka, 

ciężki uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia, sąd 

może orzec nawiązkę na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej. W razie skazania za przestępstwo przeciwko środowisku sąd może 

orzec nawiązkę na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej.  

W części szczegółowej Kodeksu karnego ustawodawca przewidział możliwość 
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orzeczenia nawiązki na rzecz Polskiego Czerwonego Krzyża oraz na inny cel społeczny 

wskazany przez pokrzywdzonego. 

W sytuacji popełnienia przez skazanego przestępstwa katastrofy w komunikacji, 

sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy, spowodowania wypadku 

w komunikacji (w tym przez żołnierza w myśl art. 355), jeżeli sprawca był w stanie 

nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, 

orzeczenie nawiązki jest obligatoryjne. Sąd również orzeka nawiązkę na rzecz 

pokrzywdzonego, a w razie jego śmierci w wyniku popełnionego przez skazanego 

przestępstwa nawiązkę na rzecz osoby najbliższej, której sytuacja życiowa wskutek śmierci 

pokrzywdzonego uległa znacznemu pogorszeniu.  

Górna granica nawiązki wynosi 100 000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej 

(taka sytuacja następuje w przypadku niemożności orzeczenia przepadku przedsiębiorstwa, 

wówczas nawiązka może zostać orzeczona do wysokości 1 000 000 złotych).  

W ramach struktury organizacyjnej sądownictwa powszechnego funkcjonują 

jednostki rozpoznające w pierwszej instancji sprawy z zakresu wykonywania 

prawomocnych orzeczeń w sprawach karnych i wykroczeniowych. W przypadku braku 

możliwości wyegzekwowania od skazanego należnej nawiązki właściwe jest wszczęcie 

postępowania egzekucyjnego. Egzekucję nawiązki na rzecz Skarbu Państwa prowadzi 

naczelnik urzędu skarbowego według przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  

w administracji, zaś w pozostałych przypadkach egzekucji właściwe są przepisy Kodeksu 

postępowania cywilnego zgodnie ze wskazaniem art. 25 Kodeksu karnego wykonawczego. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła, w okresie od 2 czerwca 2020 r. 

do 14 maja 2021 r., kontrolę nr P/20/037 pn. „Realizacja zadań Funduszu Pomocy 

Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”.  

NIK oceniła negatywnie działania Dysponenta Funduszu w zakresie zapewnienia 

właściwych uwarunkowań prawnych i organizacyjnych funkcjonowania Funduszu 

Sprawiedliwości, a także sposób wykorzystania będących w jego dyspozycji środków 

publicznych. Ustalono, że przyjęta w sierpniu 2017 r. nowelizacja przepisów Kodeksu 

karnego wykonawczego oraz wydane we wrześniu tego roku przez Ministra 

Sprawiedliwości rozporządzenie w sprawie Funduszu skutkowały w praktyce 

ustanowieniem otwartego, niezdefiniowanego w jednoznaczny sposób katalogu zadań 

Funduszu Sprawiedliwości. Powstała w ten sposób możliwość finansowania z jego środków 
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 https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/realizacja-zadan-funduszu-sprawiedliwosci.html 

2 https://www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow 

nieograniczonej kategorii działań, nawiązujących choćby w marginalnym stopniu do 

niedookreślonych celów Funduszu.
1
  

Program „Praca dla Więźniów” został w 2016 r. zainicjowany przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości, jest realizowany przez Służbę Więzienną. Program dotyczy wspierania 

szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych 

i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.  

Według danych, udostępnionych przez Służbę Więzienną, średnia powszechność 

zatrudnienia skazanych i ukaranych w populacji kwalifikującej się do pracy wyniosła  

w 2021 r. niemal 75%, zaś w ogólnej populacji skazanych i osadzonych wyniosła 48,17%.
2
 

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/realizacja-zadan-funduszu-sprawiedliwosci.html
https://www.sw.gov.pl/strona/ministerialny-program-pracy-wiezniow

