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Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, 

poz. 557, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości 

z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu, zakresu 

i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego (Dz. U. 

Nr 152, poz. 1496) wprowadza się następujące zmia-

ny:

1) w § 1 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2.  Nadzór penitencjarny sprawuje się również 

nad wykonywaniem kary aresztu wojskowego, 

tymczasowego aresztowania zastosowanego 

przez sąd wojskowy, jak również zatrzymania 

i kary ograniczenia wolności wykonywanej 

w jednostce wojskowej. Nadzór ten sprawuje 

wojskowy sędzia penitencjarny wojskowego 

sądu garnizonowego, w którego okręgu wyko-

nywane są te kary lub środki. 

 3.  W wydzielonym pomieszczeniu Policji lub Stra-

ży Granicznej, o którym mowa w art. 223b § 1 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks kar-

ny wykonawczy, nadzór penitencjarny sprawu-

je sędzia penitencjarny, a w wojskowych 

izbach zatrzymań — wojskowy sędzia peniten-

cjarny.”;

2)  w § 2 w ust. 3 zdanie wstępne otrzymuje brzmie-

nie:

„Nadzór penitencjarny sprawowany przez sędzie-

go penitencjarnego w pomieszczeniach, o których 

mowa w art. 223b § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. — Kodeks karny wykonawczy, oraz w po-

mieszczeniach wyznaczonych dla osób zatrzyma-

nych obejmuje odpowiednio zakres określony 

w ust. 1, a nadto kontrolę i ocenę:”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. 1.  Sędzia penitencjarny sprawuje nadzór 

penitencjarny:

1)  przeprowadzając, zgodnie z planem, wi-
zytacje jednostek kontrolowanych obej-
mujące całokształt spraw podlegających 
kontroli i ocenie;

2)  przeprowadzając, w uzasadnionych 
przypadkach z urzędu bądź na polece-
nie prezesa sądu okręgowego lub ape-
lacyjnego, lustracje jednostek kontrolo-
wanych w celu zbadania określonej 
problematyki z zakresu działalności jed-
nostki;

3)  wydając zalecenia powizytacyjne i po-
lustracyjne oraz kontrolując prawidło-
wość i terminowość ich wykonania;

4)  wydając decyzje i zarządzenia w przy-
padkach przewidzianych w ustawie;

5)  podejmując inne niezbędne czynności.

2.  Wizytacje zakładów karnych przeprowadza 
się nie rzadziej niż raz na cztery lata, a po-
zostałych jednostek nie rzadziej niż raz na 
dwa lata.

3.  Jeśli zachodzi uzasadnione podejrzenie 
występowania uchybień w funkcjonowa-
niu jednostki, prezes sądu okręgowego lub 
apelacyjnego bezzwłocznie poleca sędzie-
mu penitencjarnemu przeprowadzenie 
lustracji.”;

4) w § 7: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1.  Z przebiegu wizytacji sędzia penitencjarny 
sporządza sprawozdanie w terminie 14 dni 
od jej zakończenia, które powinno zawierać:

 1)  wskazanie terminu przeprowadzenia wi-
zytacji;

 2)  wskazanie zakresu czasowego i tema-
tycznego wizytacji;

 3)  ocenę sposobu wykonania zaleceń wy-
danych w czasie poprzedniej wizytacji;

 4)  dokonane ustalenia;

 5)  szczegółową ocenę pracy wizytowanej 
jednostki;

 6)  ustalenie wyników przeprowadzonej wi-
zytacji, w tym stwierdzonych uchybień;

 7)  w razie potrzeby zalecenia powizytacyj-
ne, zmierzające do usunięcia stwierdzo-
nych uchybień i zapobieżenia ich po-
wstawaniu;

 8)  ewentualne wnioski o wytknięcie naru-
szeń służbowych;

 9)  podpis wizytatora;

10)  datę sporządzenia sprawozdania.”,
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z dnia 13 października 2010 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu, zakresu i trybu sprawowania nadzoru penitencjarnego

1)  Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. 
z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, 
z 2000 r. Nr 60, poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, 
poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 
i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 111, poz. 1061, Nr 142, 
poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, 
Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, poz. 2426 
i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, 
poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, 
z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, 
poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, 
poz. 504, Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, 
Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589 
oraz z 2010 r. Nr 34, poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, 
poz. 842 i Nr 182, poz. 1228.
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a.  Sędzia penitencjarny wyznacza termin do 
poinformowania go o zakresie i sposobie 
wykonania zaleceń powizytacyjnych, a uzy-
skane informacje niezwłocznie przedstawia 
organom, którym przesłano odpis sprawo-
zdania.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Odpisy sprawozdania przesyła się w termi-
nie 30 dni od zakończenia wizytacji Ministro-
wi Sprawiedliwości oraz odpowiednio Mini-
strowi Obrony Narodowej, Komendantowi 
Głównemu Policji lub Komendantowi Głów-
nemu Straży Granicznej, ministrowi właści-
wemu do spraw zdrowia oraz w przypadku, 
o którym mowa w art. 35 § 3 zdanie drugie 
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks 
karny wykonawczy, ministrowi właściwemu 
do spraw wewnętrznych.”;

5) po § 7 dodaje się § 7a i 7b w brzmieniu:

„§ 7a.  Przepisy § 6 i 7 stosuje się odpowiednio do 
lustracji, z tym że odpis sprawozdania 
z lustracji przesyła się Ministrowi Sprawied-
liwości albo Ministrowi Obrony Narodowej, 
jeżeli zachodzi potrzeba:

1)  zawiadomienia właściwych organów 
o konieczności zmiany lub uchylenia 
przepisów sprzecznych z ustawą;

2)  zawiadomienia o stwierdzonych w toku 
lustracji rażących uchybieniach w zakre-
sie prawidłowości funkcjonowania kon-
trolowanej jednostki.

 § 7b. 1.  Prezes sądu okręgowego lub prezes woj-
skowego sądu garnizonowego raz na 

cztery lata ustala odrębne dla poszcze-
gólnych kontrolowanych jednostek plany 
wizytacji w zakresie nadzoru penitencjar-
nego.

2.  Plan wizytacji podlega aktualizacji w przy-
padku utworzenia bądź likwidacji jed-
nostki podlegającej wizytacji.

3.  Zmiany zaplanowanych terminów wizy-
tacji dopuszczalne są tylko w wyjątko-
wych okolicznościach i wymagają zgody 
prezesa sądu okręgowego lub prezesa 
wojskowego sądu garnizonowego.

4.  Prezes sądu okręgowego lub prezes woj-
skowego sądu garnizonowego, w termi-
nie do dnia 31 października roku kalenda-
rzowego poprzedzającego upływ termi-
nu, o którym mowa w ust. 1, przedstawia 
plany wizytacji właściwemu prezesowi 
sądu apelacyjnego lub prezesowi woj-
skowego sądu okręgowego, który w ter-
minie 14 dni może wnieść do planów 
uzupełnienia i uwagi, które są wiążące 
dla prezesa sądu okręgowego lub preze-
sa wojskowego sądu garnizonowego.

5.  Prezes sądu okręgowego lub prezes woj-
skowego sądu garnizonowego niezwłocz-
nie zawiadamia prezesa sądu apelacyjne-
go lub prezesa wojskowego sądu okręgo-
wego o okolicznościach, o których mowa 
w ust. 2 i 3.”.

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Sprawiedliwości: K. Kwiatkowski
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