
Na podstawie art. 249 § 3 pkt 7 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy
(Dz. U. Nr 90, poz. 557, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co
nast´puje:

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Przez u˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenie lub
skrót nale˝y rozumieç: 

1) areszt Êledczy — równie˝ wyodr´bniony oddzia∏
aresztu Êledczego w zak∏adzie karnym; 

2) Centralny Zarzàd — Centralny Zarzàd S∏u˝by Wi´-
ziennej; 

3) cudzoziemiec — osob´ nieposiadajàcà obywatel-
stwa polskiego, w rozumieniu ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. Nr 128,
poz. 1175);

4) dokument podró˝y — dokument uprawniajàcy do
przekroczenia granicy w rozumieniu ustawy z dnia
13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach; 

5) dyrektor — dyrektora jednostki penitencjarnej; 

6) dyrektor okr´gowy — dyrektora okr´gowego S∏u˝-
by Wi´ziennej; 

7) jednostka penitencjarna — areszt Êledczy lub za-
k∏ad karny; 

8) k.k. — ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z póên. zm.2)); 

9) k.k.w. — ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
karny wykonawczy; 

10) k.p.c. — ustaw´ z dnia 17 listopada 1964 r. — Ko-
deks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,
poz. 296, z póên. zm.3)); 

11) k.p.k. — ustaw´ z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póên. zm.4)); 

12) kierownik — kierownika dzia∏u ewidencji lub innà
osob´, która sprawuje funkcj´ kierownika dzia∏u
ewidencji albo go zast´puje;

13) odpis orzeczenia — równie˝ wyciàg z tego orzecze-
nia;

14) organ doprowadzajàcy — funkcjonariusza jednost-
ki organizacyjnej Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Stra˝y Granicznej, ˝o∏nierza ˚an-
darmerii Wojskowej, a ponadto komornika przy
wykonywaniu orzeczenia sàdu o zastosowaniu
Êrodka przymusu wydanego w post´powaniu cy-
wilnym oraz funkcjonariusza S∏u˝by Wi´ziennej
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI

z dnia 13 stycznia 2004 r.

w sprawie czynnoÊci administracyjnych zwiàzanych z wykonywaniem tymczasowego aresztowania oraz kar
i Êrodków przymusu skutkujàcych pozbawienie wolnoÊci oraz dokumentowania tych czynnoÊci

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931,
z 2000 r. Nr 60, poz. 701, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122,
poz. 1318, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 111, poz. 1194
i Nr 151, poz. 1686, z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 121,
poz. 1033 i Nr 200, poz. 1679 oraz z 2003 r. Nr 111,
poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1997 r. Nr 128, poz. 840, z 1999 r. Nr 64, poz. 729 i Nr 83,
poz. 931, z 2000 r. Nr 48, poz. 548, Nr 93, poz. 1027
i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 oraz z 2003 r.
Nr 111, poz. 1061, Nr 121, poz. 1142, Nr 179, poz. 1750,
Nr 199, poz. 1935 i nr 228, poz. 2255.

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939, Nr 228, poz. 2255 oraz
z 2004 r.  Nr 9, poz. 75 i Nr 11, poz. 101.

4) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188.



w wypadkach, o których mowa w art. 201 § 3
k.k.w. oraz art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
26 kwietnia 1996 r. o S∏u˝bie Wi´ziennej (Dz. U.
z 2002 r. Nr 207, poz. 1761, z póên. zm.5));

15) organ dysponujàcy — prokuratora prowadzàcego
lub nadzorujàcego post´powanie przygotowaw-
cze w sprawie, w której nastàpi∏o tymczasowe
aresztowanie, a po wniesieniu aktu oskar˝enia —
sàd, przed którym sprawa si´ toczy; 

16) organ wzywajàcy — prokuratora lub sàd, który wy-
stawi∏ nakaz wydania lub polecenie przetranspor-
towania osadzonego w zwiàzku z jego udzia∏em
w czynnoÊciach procesowych; 

17) osadzony — osob´ tymczasowo aresztowanà, ska-
zanà, ukaranà lub wymienionà w art. 589a k.p.k.,
która jest uj´ta w ewidencji jednostki penitencjar-
nej;

18) osoba powiàzana — tymczasowo aresztowanego,
którego przest´pstwo pozostaje, wed∏ug organu
prowadzàcego post´powanie, w zwiàzku z prze-
st´pstwem pope∏nionym przez innà osob´; 

19) pomieszczenie Policji — wydzielone pomieszcze-
nie przeznaczone dla osób zatrzymanych, w któ-
rym mogà byç odr´bnie umieszczeni tymczasowo
aresztowani, skazani i ukarani, usytuowane w jed-
nostkach Policji, Stra˝y Granicznej oraz w aresz-
tach garnizonowych;

20) powiadomienie — informacj´ przekazanà adresa-
towi na piÊmie, którego treÊç ustala nadawca;

21) przepustka — przepustk´ oraz zezwolenie na cza-
sowe opuszczenie terenu jednostki penitencjarnej
udzielone na podstawie przepisów art. 91 pkt 7,
art. 92 pkt 9, art. 138 § 1 pkt 7 i 8 oraz art. 165 § 2
k.k.w., art. 1059 k.p.c., a ponadto udzielone na
podstawie art. 91 pkt 3 i 4, art. 92 pkt 3—5, art. 131
§ 2 oraz art. 141a § 1 k.k.w., je˝eli sà realizowane
bez konwoju funkcjonariusza; 

22) przetransportowanie — przeniesienie osadzone-
go pomi´dzy dwiema jednostkami penitencjarny-
mi po∏àczone ze skreÊleniem go z ewidencji jednej
i uj´ciem w ewidencji drugiej jednostki; 

23) sàd penitencjarny — sàd penitencjarny, w które-
go okr´gu przebywa skazany lub ukarany, a je˝eli
przepis dotyczy przerwy w wykonaniu kary — sàd
penitencjarny, który jej udzieli∏;

24) skazany — osob´ odbywajàcà kar´ pozbawienia
wolnoÊci, zast´pczà kar´ pozbawienia wolnoÊci
lub kar´ aresztu wojskowego, na podstawie pra-
womocnego wyroku, którym wymierzono kar´ za
przest´pstwo;

25) Êrodek przymusu — Êrodek przymusu skutkujàcy
pozbawienie wolnoÊci, orzeczony w post´powa-
niu cywilnym; 

26) tymczasowo aresztowany — osob´ pozbawionà
wolnoÊci na podstawie postanowienia o zastoso-
waniu lub dalszym stosowaniu tymczasowego
aresztowania, z zastrze˝eniem § 24 ust. 2, w tym
równie˝:

a) po wyroku skazujàcym sàdu pierwszej instancji
— do czasu uprawomocnienia si´ wyroku,

b) posiadajàcà obywatelstwo polskie, a skazanà
przez sàd paƒstwa obcego lub Mi´dzynarodo-
wy Trybuna∏ Karny i przekazanà w celu wykona-
nia kary pozbawienia wolnoÊci w Rzeczypospo-
litej Polskiej — do czasu uprawomocnienia si´
orzeczenia sàdu okr´gowego, okreÊlajàcego
podlegajàcà wykonaniu kar´ pozbawienia wol-
noÊci; 

27) ukarany — osob´ odbywajàcà kar´ aresztu lub po-
zbawienia wolnoÊci orzeczonà za wykroczenie, ka-
r´ porzàdkowà w postaci aresztowania lub pozba-
wienia wolnoÊci, a tak˝e osob´, wobec której za-
stosowany zosta∏ Êrodek przymusu skutkujàcy po-
zbawienie wolnoÊci;

28) w∏aÊciwy sàd — sàd, który skierowa∏ orzeczenie do
wykonania;

29) wyrok — równie˝ nakaz karny wydany przez sàd
przed dniem 1 lipca 2003 r.; 

30) zak∏ad karny — równie˝ wyodr´bniony oddzia∏ za-
k∏adu karnego w areszcie Êledczym;

31) zawiadomienie — informacj´ przekazanà adresa-
towi na druku lub wydruku komputerowym, które-
go wzór ustali∏ Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´-
ziennej.

2. W wypadku gdy przepis rozporzàdzenia dotyczy
przerwy w wykonaniu kary, przepisy dotyczàce sàdu
penitencjarnego stosuje si´ odpowiednio do sàdu
oraz Prokuratora Generalnego, o których mowa
w art. 568 k.p.k.

3. Przepisy dotyczàce tymczasowo aresztowanych
stosuje si´ odpowiednio do osoby pozbawionej wol-
noÊci na terytorium innego paƒstwa, czasowo wyda-
nej w celu z∏o˝enia zeznaƒ w charakterze Êwiadka lub
dokonania z jej udzia∏em innej czynnoÊci procesowej
przed polskim sàdem lub prokuratorem w toczàcym
si´ post´powaniu karnym, chyba ˝e rozporzàdzenie
stanowi inaczej.

§ 2. Je˝eli w rozporzàdzeniu u˝ywa si´ okreÊlenia:

1) tymczasowo aresztowany, wzgl´dem którego nie
stosuje si´ przepisów o wykonywaniu kary pozba-
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5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, Nr 142,
poz. 1380, Nr 166, poz. 1609 i Nr 210, poz. 2036.



wienia wolnoÊci — odpowiednie przepisy rozpo-
rzàdzenia majà zastosowanie tak˝e do osadzo-
nych, o których mowa w art. 223a § 1 k.k.w.; 

2) tymczasowo aresztowany, wzgl´dem którego sto-
suje si´ przepisy o wykonywaniu kary pozbawie-
nia wolnoÊci — odpowiednie przepisy rozporzà-
dzenia nie majà zastosowania do osadzonych,
o których mowa w art. 223a § 1 k.k.w.

§ 3. 1. Je˝eli przepisy rozporzàdzenia nie stanowià
inaczej, wszelkie czynnoÊci administracyjne powinny
byç wykonywane bezzw∏ocznie. Dotyczy to w szcze-
gólnoÊci wprowadzania do wykonania postanowieƒ
w przedmiocie tymczasowego aresztowania, orze-
czeƒ, obliczania okresu wykonywania kary, realizowa-
nia zwolnieƒ, dokonywania adnotacji w dokumentach
ewidencyjnych, przesy∏ania zawiadomieƒ i powiado-
mieƒ oraz dor´czania osadzonym korespondencji.

2. Wpisów w dokumentach oraz do zbioru danych
zgromadzonych w systemie informatycznym opartym
na programie komputerowym, dokonuje si´ bez-
zw∏ocznie po zaistnieniu podstawy do ich zamieszcze-
nia. 

3. W razie koniecznoÊci zmiany lub poprawki w za-
pisie dokonanym w dokumencie nowy zapis odnoto-
wuje si´ obok dotychczasowego, który przekreÊla si´
w sposób umo˝liwiajàcy jego odczytanie. Prawid∏o-
woÊç zmiany lub poprawki potwierdza czytelnym pod-
pisem, obok przekreÊlenia, osoba, która dokona∏a ko-
rekty. 

§ 4. 1. Odpis orzeczenia podlega wykonaniu, je˝eli:

1) jest podpisany lub uwierzytelniony przez upraw-
nionà osob´;

2) ma odnotowanà sygnatur´ akt sprawy;

3) posiada odcisk okràg∏ej piecz´ci urz´dowej z go-
d∏em paƒstwowym;

4) jest zaopatrzony we wzmiank´ o wykonalnoÊci;

5) zawiera dat´ uprawomocnienia si´ — w wypadku
orzeczenia prawomocnego;

6) jest sporzàdzony pismem maszynowym, na druku
urz´dowym lub w formie wydruku komputerowe-
go.

2. Do zarzàdzeƒ stosuje si´ odpowiednio przepisy
ust. 1 pkt 1—3 i 6.

3. Do postanowieƒ wydanych przez prokuratora
przepisów ust. 1 pkt 4 i 5 nie stosuje si´. 

§ 5. 1. W razie wàtpliwoÊci co do autentycznoÊci
dokumentów niezb´dnych do przyj´cia, dalszego wy-
konywania pozbawienia wolnoÊci lub zwolnienia osa-

dzonego albo skutkujàcych obliczenie okresu wykony-
wania kary, a tak˝e w razie stwierdzenia, ˝e dokumen-
ty te sà niekompletne, omy∏kowo odnotowano w nich
dane osobowe, nazwy organów lub sygnatury akt al-
bo nie podlegajà wykonaniu z powodu niespe∏nienia
wymogów okreÊlonych w § 4, nale˝y bezzw∏ocznie za-
˝àdaç od organu, który dokument sporzàdzi∏, pisem-
nego potwierdzenia jego autentycznoÊci, nades∏ania
poprawionego lub brakujàcego dokumentu albo pi-
semnego sprostowania omy∏ek. 

2. Wszelkie omy∏ki w dokumentach powinny byç
sprostowane przez organ, który pope∏ni∏ omy∏k´.

3. W uzasadnionych wypadkach potwierdzenie au-
tentycznoÊci dokumentów, nades∏anie brakujàcego
dokumentu albo sprostowanie omy∏ek mo˝e nastàpiç
telefaksem. 

4. Wraz z dokumentami niezb´dnymi do przyj´cia,
dalszego wykonywania pozbawienia wolnoÊci lub
zwolnienia osadzonego albo skutkujàcymi obliczenie
okresu wykonywania kary, powinna byç przekazana
informacja o w∏aÊciwym numerze telefonu lub telefak-
su do zg∏oszenia wàtpliwoÊci. 

5. Do czasu wykonania przez w∏aÊciwy organ czyn-
noÊci, o których mowa w ust. 1, dokumentów nie mo˝-
na przyjàç do wykonania, chyba ˝e sprostowanie do-
tyczy oczywistej omy∏ki pisarskiej lub rachunkowej. 

6. W razie koniecznoÊci zwrotu dokumentów do or-
ganu, z powodów okreÊlonych w ust. 1, organ ten in-
formuje si´ na piÊmie o przyczynie zwrotu.

§ 6. 1. Nie podlega wykonaniu rozstrzygni´cie skut-
kujàce pozbawienie wolnoÊci, wydanie poza teren jed-
nostki penitencjarnej lub zwolnienie osadzonego, za-
warte w dokumencie dor´czonym za poÊrednictwem
poczty elektronicznej oraz, poza wypadkami wymienio-
nymi w rozporzàdzeniu, za poÊrednictwem telefaksu. 

2. Nie mo˝e byç przes∏any za poÊrednictwem tele-
faksu dokument, o którym mowa w ust.1, je˝eli jed-
nostka penitencjarna i w∏aÊciwy organ majà siedzib´
w tej samej miejscowoÊci. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli dokument
przes∏any za poÊrednictwem poczty elektronicznej jest
podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym za pomocà wa˝nego kwalifikowane-
go certyfikatu oraz znakowany czasem. 

§ 7. W razie uzasadnionego przypuszczenia, ˝e po-
zbawienie wolnoÊci nastàpi∏o niezgodnie z prawem,
dyrektor powiadamia o tym natychmiast w∏aÊciwego
s´dziego penitencjarnego; przypuszczenie takie nie
stanowi podstawy do odmowy wykonania orzeczenia.
Kopi´ powiadomienia w∏àcza si´ do akt osobowych
cz´Êç „A”. 
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§ 8. 1. Dokumenty inne ni˝ wymienione w § 4, wy-
stawiane przez sàdy, prokuratury i organy doprowadza-
jàce, zwiàzane z wykonywaniem tymczasowego aresz-
towania, kary oraz Êrodka przymusu podlegajà wyko-
naniu, je˝eli sà ostemplowane, podpisane przez upraw-
nionà osob´ i zaopatrzone w sygnatur´ akt sprawy. 

2. Zawiadomienia o przekazaniu sprawy do dyspo-
zycji innego organu, zawiadomienia o skazaniu lub
o uprawomocnieniu si´ orzeczenia, a tak˝e nakazy
przyj´cia, wydania i zwolnienia oraz polecenia dopro-
wadzenia podlegajà wykonaniu, je˝eli sà ponadto za-
opatrzone w odcisk okràg∏ej piecz´ci urz´dowej z go-
d∏em paƒstwowym.

3. Dokument niespe∏niajàcy wymogów okreÊlo-
nych w ust. 1 i 2 zwraca si´ do organu, który doku-
ment wystawi∏, informujàc na piÊmie o przyczynie
zwrotu. 

§ 9. 1. Organ dysponujàcy ustala si´ na podstawie
nazwy sàdu i prokuratury w po∏àczeniu z sygnaturà
akt sprawy. 

2. W wypadku gdy brak odnotowanej sygnatury
akt prokuratorskich na dokumencie wystawionym
przez sàd w post´powaniu karnym powoduje niemo˝-
noÊç ustalenia, czy dokument dotyczy danej sprawy,
przepis § 8 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

§ 10. 1. Sprawdzenie to˝samoÊci osadzonego
w zwiàzku z przyj´ciem go do jednostki penitencjar-
nej, wydaniem poza jej teren, udzieleniem mu prze-
pustki lub zwolnieniem, odbywa si´ w szczególnoÊci
przez sprawdzenie danych osobowych, porównanie
z rysopisem i zdj´ciami, a w razie potrzeby przez prze-
glàd akt osobowych. 

2. W wypadku przej´cia: 

1) osadzonego wydawanego do udzia∏u w czynnoÊci
procesowej dokonywanej poza terenem jednostki
penitencjarnej,

2) osadzonego wydawanego w celu umieszczenia
w odpowiednim zak∏adzie leczniczym,

3) osadzonego wydawanego w celu umieszczenia
w pomieszczeniu Policji,

4) osadzonego wydawanego do paƒstwa obcego
w charakterze Êwiadka w toczàcym si´ post´po-
waniu karnym,

5) cudzoziemca przekazywanego do paƒstwa obcego
albo wydalanego z terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej,

6) nieletniego przekazywanego do zak∏adu popraw-
czego po uchyleniu tymczasowego aresztowania

— organ doprowadzajàcy potwierdza przej´cie czy-
telnym podpisem zawierajàcym imi´ i nazwisko na

nakazie wydania lub na upowa˝nieniu, o którym mo-
wa w § 123 ust. 1. W potwierdzeniu przej´cia odno-
towuje si´ ponadto numer legitymacji s∏u˝bowej
konwojenta oraz dat´ przej´cia. 

Rozdzia∏ 2

Rejonizacja osadzania w jednostkach 
penitencjarnych

§ 11. 1. Tymczasowo aresztowanego m´˝czyzn´
osadza si´ w areszcie Êledczym przeznaczonym dla
m´˝czyzn, po∏o˝onym najbli˝ej siedziby organu dys-
ponujàcego. 

2. Tymczasowo aresztowanà kobiet´ osadza si´
w areszcie Êledczym przeznaczonym dla kobiet, po∏o-
˝onym najbli˝ej siedziby organu dysponujàcego.

3. Skazanego i ukaranego wzywanego do stawie-
nia si´ w wyznaczonym terminie do odbycia kary kie-
ruje si´ do aresztu Êledczego po∏o˝onego najbli˝ej
miejsca jego zamieszkania. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje
si´ odpowiednio; przepisów § 13 nie stosuje si´. 

§ 12. 1. Tymczasowo aresztowanego przyjmuje si´
do aresztu Êledczego wskazanego w nakazie przyj´cia,
chyba ˝e dalsze przepisy stanowià inaczej. 

2. Tymczasowo aresztowanego, którego sàd naka-
za∏ osadziç w areszcie Êledczym nieokreÊlonym z na-
zwy, oraz tymczasowo aresztowanego, skazanego
i ukaranego, wobec którego zarzàdzono poszukiwania,
w tym listem goƒczym, przyjmuje si´ do aresztu Êled-
czego, do którego nastàpi∏o doprowadzenie. W wy-
padku gdy w tej samej miejscowoÊci ma siedzib´ kil-
ka aresztów Êledczych, przepis ust. 1 stosuje si´ odpo-
wiednio. 

3. Skazanego lub ukaranego doprowadzonego do
odbycia kary przyjmuje si´ do aresztu Êledczego,
w którym znajduje si´ orzeczenie podlegajàce wyko-
naniu. Doprowadzonego wraz z orzeczeniem przyjmu-
je si´ do aresztu Êledczego, do którego nastàpi∏o do-
prowadzenie. 

4. Osadzonego, który zbieg∏ albo w wyznaczonym
terminie nie powróci∏ z przepustki, przyjmuje si´ do:

1) aresztu Êledczego lub zak∏adu karnego typu za-
mkni´tego, do którego nastàpi∏o doprowadzenie; 

2) jednostki penitencjarnej, do której si´ zg∏osi∏; w ta-
kim wypadku przepisów § 11 i 13 nie stosuje si´. 

5. Skazanego i ukaranego doprowadzonego po
przerwie w wykonaniu kary przyjmuje si´ do aresztu
Êledczego, do którego nastàpi∏o doprowadzenie, albo
do zak∏adu karnego typu zamkni´tego, w którym znaj-
duje si´ dokumentacja doprowadzonego. Zg∏aszajàce-
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go si´ przyjmuje jednostka penitencjarna, o której mo-
wa w § 132 ust. 2 i 3.

6. Obywatela polskiego skazanego przez sàd paƒ-
stwa obcego lub Mi´dzynarodowy Trybuna∏ Karny
i przekazanego w celu wykonania kary pozbawienia
wolnoÊci w Rzeczypospolitej Polskiej oraz osob´ po-
zbawionà wolnoÊci na terytorium innego paƒstwa,
sprowadzonà na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
w charakterze Êwiadka w toczàcym si´ post´powaniu
karnym, przyjmuje si´ do aresztu Êledczego wskaza-
nego w nakazie przyj´cia. 

7. Osadzonego wzywanego z innych jednostek pe-
nitencjarnych do udzia∏u w czynnoÊciach proceso-
wych kieruje si´ do aresztu Êledczego po∏o˝onego naj-
bli˝ej siedziby organu wzywajàcego. Je˝eli wzywa-
nym do udzia∏u w czynnoÊci procesowej jest osadzo-
ny, o którym mowa w § 13, kieruje si´ go do wyzna-
czonego aresztu Êledczego, po∏o˝onego najbli˝ej sie-
dziby organu wzywajàcego. 

§ 13. 1. Doprowadzonà osob´, o której mowa
w art. 88 § 4, art. 88a § 2 oraz art. 212a § 3 i 4 k.k.w.,
przyjmuje si´ do wyznaczonych aresztów Êledczych.

2. W wypadku wymienionym w ust. 1 przyj´cie do
wyznaczonego aresztu Êledczego nast´puje tak˝e
wówczas, gdy w nakazie przyj´cia wskazano inny
areszt, niew∏aÊciwy dla tej kategorii osób. 

3. Do wyznaczonych aresztów Êledczych przyjmu-
je si´ tak˝e inne osoby, je˝eli organ dysponujàcy lub
stosujàcy tymczasowe aresztowanie tak postanowi∏ ze
wzgl´dów bezpieczeƒstwa. 

4. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do osa-
dzonego przetransportowanego w zwiàzku z udzia∏em
w czynnoÊciach procesowych w sprawie, w której nie
zastosowano tymczasowego aresztowania, zakwalifi-
kowanego jako wymagajàcego osadzenia w areszcie
Êledczym lub w zak∏adzie karnym typu zamkni´tego
w warunkach zapewniajàcych wzmo˝onà ochron´
spo∏eczeƒstwa i bezpieczeƒstwo aresztu lub zak∏adu
albo jako wymagajàcego osadzenia w tym areszcie
lub zak∏adzie w wyznaczonym oddziale lub celi.

§ 14. 1. Szczegó∏owà rejonizacj´ osadzania tym-
czasowo aresztowanych w aresztach Êledczych ustala
dyrektor okr´gowy w uzgodnieniu z w∏aÊciwymi pre-
zesami sàdów okr´gowych i wojskowych sàdów gar-
nizonowych, prokuratorami okr´gowymi, wojskowy-
mi prokuratorami garnizonowymi oraz komendantami
wojewódzkimi Policji.

2. W razie zaistnienia koniecznoÊci osadzenia tym-
czasowo aresztowanego w areszcie Êledczym nie-
wchodzàcym w sk∏ad danego okr´gu, zw∏aszcza
z przyczyn okreÊlonych w § 15, ustalenie rejonizacji
osadzenia nast´puje pomi´dzy w∏aÊciwymi dyrektora-

mi okr´gowymi, w uzgodnieniu z organami wymie-
nionymi w ust. 1. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio do
skazanych i ukaranych w zwiàzku z ich udzia∏em
w czynnoÊciach procesowych w sprawie, w której nie
zastosowano tymczasowego aresztowania. 

4. Je˝eli nie mo˝na osiàgnàç porozumienia co do
rejonizacji osadzania z prezesami sàdów okr´gowych
lub wojskowych sàdów garnizonowych albo z proku-
ratorami okr´gowymi lub wojskowymi prokuratorami
garnizonowymi, dyrektor okr´gowy dokonuje nie-
zb´dnych uzgodnieƒ z w∏aÊciwymi prezesami sàdów
apelacyjnych lub wojskowych sàdów okr´gowych al-
bo z prokuratorami apelacyjnymi lub wojskowymi
prokuratorami okr´gowymi. 

5. W wypadku gdy nie mo˝na osiàgnàç porozu-
mienia co do rejonizacji osadzania w trybie okreÊlo-
nym w ust. 1 i 4, dyrektor okr´gowy wyst´puje z wnio-
skiem do Dyrektora Generalnego S∏u˝by Wi´ziennej
o dokonanie niezb´dnych uzgodnieƒ odpowiednio
z kierownikami w∏aÊciwych komórek organizacyjnych
podleg∏ych Ministrowi SprawiedliwoÊci lub Ministro-
wi Obrony Narodowej albo Komendantem G∏ównym
Policji. 

6. W dokumencie ustalajàcym rejonizacj´ osadza-
nia wskazuje si´ w szczególnoÊci, do których wyzna-
czonych aresztów Êledczych kierowaç b´dà osadzo-
nych wymienionych w § 13 poszczególne sàdy i pro-
kuratury. 

7. Dokument ustalajàcy rejonizacj´ osadzania dy-
rektor okr´gowy przesy∏a organom, których rejoniza-
cja dotyczy, dyrektorom podleg∏ych jednostek peni-
tencjarnych, a w wypadku wymienionym w ust. 2 —
ponadto w∏aÊciwym dyrektorom okr´gowym. 

§ 15. 1. W wypadku braku wolnych miejsc zakwa-
terowania w areszcie Êledczym, inny taki areszt, w∏a-
Êciwy do przyjmowania tymczasowo aresztowanych,
ustala si´ w trybie okreÊlonym w § 14. 

2. W uzasadnionym wypadku, w szczególnoÊci wy-
nikajàcym z potrzeby zabezpieczenia prawid∏owego
toku post´powania karnego lub zapewnienia bezpie-
czeƒstwa osobie pozbawionej wolnoÊci, w∏aÊciwy dy-
rektor okr´gowy wraz z organem dysponujàcym lub
wzywajàcym uzgadniajà, w którym areszcie Êledczym
ma byç osadzona okreÊlona osoba. 

§ 16. 1. Tymczasowo aresztowany, wzgl´dem któ-
rego nie stosuje si´ przepisów o wykonywaniu kary
pozbawienia wolnoÊci, mo˝e byç przeniesiony do in-
nego aresztu Êledczego wy∏àcznie na podstawie pi-
semnego polecenia lub pisemnej zgody organu dys-
ponujàcego. 
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2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do osoby, którà
mo˝na przenieÊç do innej jednostki penitencjarnej na
podstawie art. 223 k.k.w. 

3. Termin i sposób przetransportowania osadzone-
go, o którym mowa w ust. 1, w zwiàzku z potrzebà
udzielenia mu Êwiadczeƒ leczniczych lub przeprowa-
dzenia badaƒ, a tak˝e tryb powiadomienia o realizacji
transportu uzgadnia si´ z organem dysponujàcym,
chyba ˝e organ ten ustali inaczej. Przepis stosuje si´
odpowiednio do transportów powrotnych. Z uzgod-
nienia telefonicznego sporzàdza si´ notatk´ urz´dowà,
którà w∏àcza si´ do akt osobowych cz´Êç „A” osadzo-
nego. 

4. W razie koniecznoÊci udzielenia natychmiasto-
wej pomocy lekarskiej osadzonemu, o którym mowa
w ust. 1, areszt Êledczy mo˝e dokonaç samodzielnie
przetransportowania lub czasowego przeniesienia
osadzonego do innej jednostki penitencjarnej, powia-
damiajàc o tym organ dysponujàcy nie póêniej ni˝
pierwszego dnia roboczego po wyjeêdzie osadzonego. 

5. Przepis ust. 4 stosuje si´ odpowiednio w wypad-
ku koniecznoÊci przetransportowania do wyznaczone-
go aresztu Êledczego osadzonego zakwalifikowanego
jako wymagajàcego osadzenia w areszcie Êledczym
lub w zak∏adzie karnym typu zamkni´tego w warun-
kach zapewniajàcych wzmo˝onà ochron´ spo∏eczeƒ-
stwa i bezpieczeƒstwo aresztu lub zak∏adu albo jako
wymagajàcego osadzenia w tym areszcie lub zak∏a-
dzie w wyznaczonym oddziale lub celi. 

§ 17. Przepisy § 15 i 16 stosuje si´ odpowiednio do
organu wzywajàcego oraz skazanego lub ukaranego,
je˝eli jego pobyt w danej jednostce penitencjarnej jest
niezb´dny ze wzgl´du na udzia∏ w czynnoÊciach pro-
cesowych w sprawie, w której nie zastosowano tym-
czasowego aresztowania. 

§ 18. Przetransportowanie tymczasowo aresztowa-
nego, wzgl´dem którego nie stosuje si´ przepisów
o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoÊci w zwiàzku
ze skierowaniem go do oddzia∏u terapeutycznego, na-
st´puje za zgodà organu dysponujàcego.

§ 19. W wypadku uchylenia wyroku sàdu pierwszej
instancji lub zastosowania tymczasowego aresztowa-
nia w innej sprawie wobec osadzonego odbywajàce-
go kar´ w zak∏adzie karnym typu pó∏otwartego lub
otwartego, transportuje si´ go do najbli˝szego aresztu
Êledczego. W wypadku osoby odbywajàcej kar´ w za-
k∏adzie karnym typu zamkni´tego powiadamia si´ or-
gan dysponujàcy o koniecznoÊci przetransportowania
osadzonego do aresztu Êledczego. 

§ 20. 1. O skierowaniu osadzonego do aresztu
Êledczego niezgodnie z rejonizacjà osadzania, ustalo-
nà dla danego organu dysponujàcego lub wzywajàce-
go, dyrektor powiadamia ten organ oraz dyrektora

okr´gowego. Przepisu nie stosuje si´ w wypadku wy-
mienionym w § 15 ust. 2. 

2. Je˝eli w wyniku przekazania tymczasowo aresz-
towanego do dyspozycji innego organu jest konieczne
przetransportowanie go do aresztu Êledczego, ustalo-
nego w rejonizacji osadzania dla tego organu, dyrek-
tor powiadamia o tym organ dysponujàcy. 

3. W wypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 dyrek-
tor mo˝e, po 14 dniach od dnia przyj´cia lub przekaza-
nia, dokonaç samodzielnie przetransportowania osa-
dzonego do w∏aÊciwego ze wzgl´du na rejonizacj´
aresztu Êledczego, chyba ˝e organ dysponujàcy lub
wzywajàcy powiadomi, i˝ inaczej uzgodni∏ z dyrekto-
rem okr´gowym. 

Rozdzia∏ 3

Przyjmowanie tymczasowo aresztowanych,
skazanych lub ukaranych

§ 21. 1. Przyj´cie do aresztu Êledczego tymczaso-
wo aresztowanego, skazanego lub ukaranego nast´-
puje po sprawdzeniu: 

1) dokumentów niezb´dnych do przyj´cia;

2) to˝samoÊci osoby przyjmowanej.

2. Do aresztu Êledczego nie mo˝e byç przyj´ty osa-
dzony, co do którego ustalono, ˝e zosta∏ wydany do
udzia∏u w czynnoÊci procesowej z innej jednostki pe-
nitencjarnej i nadal pozostaje w jej ewidencji. Przepi-
su nie stosuje si´ do osadzonych, którzy w czasie
czynnoÊci procesowych zbiegli. 

§ 22. 1. Prawid∏owoÊç przyj´cia tymczasowo aresz-
towanego, skazanego lub ukaranego podlega kontroli
kierownika, który potwierdza ten fakt datà i podpisem
oraz odciskiem stempla na pierwszej stronie orzecze-
nia. 

2. W wypadku przyj´cia osadzonego w dniu wol-
nym od pracy albo po godzinach pracy lub dy˝uru pra-
cowników dzia∏u ewidencji, kontroli wymienionej
w ust. 1 dokonuje si´ pierwszego dnia roboczego po
przyj´ciu. 

3. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w wypad-
ku wprowadzenia do wykonania kolejnego postano-
wienia w przedmiocie stosowania tymczasowego
aresztowania albo postanowienia o zastosowaniu
tymczasowego aresztowania w kolejnej sprawie.

§ 23. 1. Dokumentem niezb´dnym do przyj´cia
tymczasowo aresztowanego jest odpis postanowienia
sàdu o zastosowaniu albo przed∏u˝eniu tymczasowe-
go aresztowania, którego termin stosowania nie mi-
nà∏, w tym równie˝ w formie wyciàgu z protoko∏u roz-
prawy, wraz z nakazem przyj´cia. 
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2. Dokumentem niezb´dnym do przyj´cia osoby
pozbawionej wolnoÊci na terytorium innego paƒ-
stwa, czasowo wydanej w celu z∏o˝enia zeznaƒ
w charakterze Êwiadka lub dokonania z jej udzia∏em
innej czynnoÊci procesowej przed polskim sàdem lub
prokuratorem w toczàcym si´ post´powaniu karnym
jest odpis postanowienia sàdu o umieszczeniu osoby
wydanej w areszcie Êledczym, wraz z nakazem przy-
j´cia.

3. Przyj´cie tymczasowo aresztowanego, wobec
którego zarzàdzono poszukiwanie, mo˝e nastàpiç tak-
˝e na podstawie dor´czonych przez organ doprowa-
dzajàcy telefaksowych kopii dokumentów wymienio-
nych w ust. 1.

§ 24. 1. Dokumentem niezb´dnym do przyj´cia
skazanego lub ukaranego jest: 

1) odpis prawomocnego wyroku, którym wymierzo-
no kar´ pozbawienia wolnoÊci, aresztu wojskowe-
go albo kar´ aresztu, wraz z nakazem przyj´cia;

2) odpis prawomocnego wyroku, którym wymierzo-
no kar´ pozbawienia wolnoÊci, aresztu wojskowe-
go albo aresztu z warunkowym zawieszeniem wy-
konania tych kar, kar´ ograniczenia wolnoÊci lub
kar´ grzywny, oraz odpis orzeczenia zawierajàce-
go rozstrzygni´cie, na podstawie którego kara po-
winna byç wykonana, a w szczególnoÊci orzecze-
nia o: 

a) wykonaniu warunkowo zawieszonej kary, 

b) odwo∏aniu warunkowego zwolnienia albo
amnestii,

c) wykonaniu zast´pczej kary pozbawienia wolno-
Êci, aresztu wojskowego albo aresztu,

d) wykonaniu kary pozbawienia wolnoÊci zwiàza-
nej ze stosowaniem Êrodka zabezpieczajàcego,
polegajàcego na umieszczeniu skazanego na
okres próby w zamkni´tym zak∏adzie leczenia
odwykowego 

— wraz z nakazem przyj´cia; 

3) odpis orzeczenia o wymierzeniu kary porzàdkowej,
wraz z nakazem przyj´cia.

2. W wypadku zastosowania tymczasowego aresz-
towania na podstawie art. 249 § 4 k.p.k. wobec osoby
skazanej wyrokiem prawomocnym, przyj´cie skazane-
go nast´puje na podstawie odpisu postanowienia
o zastosowaniu tymczasowego aresztowania oraz od-
pisu prawomocnego wyroku, wraz z nakazem przyj´-
cia. 

3. W wypadku orzeczenia kary za wykroczenie oso-
bie, która czasowo przebywa na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polskiej albo nie ma na nim sta∏ego miejsca
zamieszkania lub miejsca sta∏ego pobytu, przyj´cie
ukaranego mo˝e nastàpiç tak˝e po dor´czeniu odpisu

nieprawomocnego wyroku; przepis ust. 1 stosuje si´
odpowiednio.

4. Przyj´cie skazanego lub ukaranego, wobec któ-
rego zarzàdzono poszukiwanie, mo˝e nastàpiç tak˝e
na podstawie dor´czonych przez organ doprowadza-
jàcy telefaksowych kopii dokumentów wymienionych
w ust. 1.

§ 25. 1. Dokumentem niezb´dnym do przyj´cia
d∏u˝nika, wobec którego w post´powaniu cywilnym
zastosowano Êrodek przymusu skutkujàcy pozbawie-
nie wolnoÊci, jest odpis prawomocnego orzeczenia,
którym sàd orzek∏ grzywn´ z zamianà na areszt, wraz
z nakazem przyj´cia.

2. Przyj´cie d∏u˝nika mo˝e nastàpiç po przekazaniu
przez organ doprowadzajàcy, wraz z dokumentami,
o których mowa w ust. 1, sumy potrzebnej na wy˝y-
wienie d∏u˝nika przez czas wykonywania Êrodka przy-
musu lub dokumentu potwierdzajàcego dokonanie
wp∏aty tej sumy na rzecz jednostki penitencjarnej albo
odpisu orzeczenia zawierajàcego informacj´ o zwol-
nieniu wierzyciela od kosztów sàdowych w tej spra-
wie.

§ 26. Dokumentem niezb´dnym do przyj´cia oby-
watela polskiego skazanego przez sàd paƒstwa obce-
go lub Mi´dzynarodowy Trybuna∏ Karny na kar´ po-
zbawienia wolnoÊci, w celu wykonania kary w Rzeczy-
pospolitej Polskiej, jest odpis postanowienia sàdu
okr´gowego o zastosowaniu tymczasowego areszto-
wania, którego termin stosowania nie minà∏, wraz
z nakazem przyj´cia.

§ 27. 1. Przyj´cie skazanego lub ukaranego, korzy-
stajàcego z przerwy w wykonaniu kary, do jednostki
penitencjarnej, w której znajdujà si´ jego akta osobo-
we, nast´puje w wypadku: 

1) up∏ywu okresu, na jaki przerwa zosta∏a udzielona; 

2) otrzymania odpisu prawomocnego postanowienia
o odwo∏aniu przerwy;

3) z∏o˝enia przez skazanego lub ukaranego pisemne-
go oÊwiadczenia, ˝e dobrowolnie wyra˝a zgod´ na
wykonywanie kary, je˝eli termin zg∏oszenia si´ po
przerwie jeszcze nie up∏ynà∏. 

2. Przyj´cie skazanego lub ukaranego, doprowa-
dzonego po przerwie w wykonaniu kary, do jednostki
penitencjarnej, w której nie ma jego akt osobowych,
nast´puje, je˝eli: 

1) jednostkà tà jest areszt Êledczy;

2) organ doprowadzajàcy dor´czy dokument stwier-
dzajàcy, w jakiej jednostce penitencjarnej znajdujà
si´ akta; 

3) uzgodniono z dyrektorem, kierownikiem albo upo-
wa˝nionym pracownikiem dzia∏u ewidencji jed-
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nostki, w której znajdujà si´ akta osobowe skaza-
nego lub ukaranego, ˝e zachodzà okolicznoÊci wy-
mienione w ust. 1 pkt 1 lub 2. Uzgodnienia doko-
nuje si´ telefaksem, telefonicznie lub pocztà elek-
tronicznà. Dokument potwierdzajàcy dokonane
uzgodnienie w∏àcza si´ do akt osobowych
cz´Êç „A”.

3. O przyj´ciu skazanego lub ukaranego, o którym
mowa w ust. 2, powiadamia si´ natychmiast — tele-
faksem, telefonicznie lub pocztà elektronicznà — jed-
nostk´, w której znajdujà si´ jego akta osobowe.

§ 28. 1. Do przyj´cia osadzonego, który zbieg∏ al-
bo w wyznaczonym terminie nie powróci∏ z prze-
pustki, jest niezb´dne potwierdzenie tego faktu — te-
lefaksem, telefonicznie lub pocztà elektronicznà —
przez jednostk´ penitencjarnà, w ewidencji której
osadzony pozostaje. Dokument potwierdzajàcy do-
konane uzgodnienie w∏àcza si´ do akt osobowych
cz´Êç „A”. 

2. Je˝eli osadzony, o którym mowa w ust. 1, zosta∏
doprowadzony, organ doprowadzajàcy dor´cza pismo
stwierdzajàce, kiedy i z jakiej jednostki nastàpi∏a
ucieczka albo którà jednostk´ osadzony opuÊci∏
w zwiàzku z udzielonà przepustkà. 

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio
w wypadku zatrzymania osadzonego korzystajàcego
z przepustki przez uprawniony organ w zwiàzku z na-
ruszeniem przez niego porzàdku prawnego; pismo do-
r´czone przez organ doprowadzajàcy powinno ponad-
to zawieraç informacj´ o przyczynie zatrzymania.

4. W wypadku uzyskania informacji, ˝e osoba,
o której mowa w ust. 1, zosta∏a skreÊlona z ewidencji
jednostki penitencjarnej, powiadamia si´ o tym na-
tychmiast najbli˝szà jednostk´ organizacyjnà Policji,
aby ustali∏a, czy Policja dysponuje dokumentami
uprawniajàcymi do zatrzymania i doprowadzenia tej
osoby do aresztu Êledczego. 

5. O przyj´ciu osadzonego, o którym mowa
w ust. 1 i 3, powiadamia si´ natychmiast — telefak-
sem, telefonicznie lub pocztà elektronicznà — jednost-
k´ wymienionà w ust.1, wzywajàc jednoczeÊnie do
przes∏ania jego akt osobowych, dokumentów i depo-
zytów.

§ 29. W wypadku gdy przy przyj´ciu dor´czono te-
lefaksowe kopie dokumentów, informacj´ o tym za-
mieszcza si´ na zawiadomieniu o przyj´ciu. Organ za-
rzàdzajàcy osadzenie przesy∏a bezzw∏ocznie do jed-
nostki penitencjarnej odpisy dokumentów niezb´d-
nych do przyj´cia. 

§ 30. 1. Dokumentami, za pomocà których spraw-
dza si´ to˝samoÊç osoby przyjmowanej, sà: 

1) w wypadku obywatela polskiego: 

a) dowód osobisty, 

b) paszport, 

c) ksià˝eczka ˝eglarska;

2) w wypadku cudzoziemca:

a) dokument podró˝y,

b) karta sta∏ego pobytu lub karta czasowego poby-
tu wydane przed dniem 1 lipca 2001 r. albo kar-
ta pobytu wydana po dniu 1 lipca 2001 r.,

c) polski dokument to˝samoÊci cudzoziemca, 

d) polski dokument podró˝y dla cudzoziemca, 

e) tymczasowy polski dokument podró˝y dla cu-
dzoziemca,

f) tymczasowe zaÊwiadczenie to˝samoÊci cudzo-
ziemca.

2. Do aresztu Êledczego nie mo˝e byç przyj´ta,
z zastrze˝eniem ust. 3 i 4, osoba nieposiadajàca wa˝-
nego dokumentu, za pomocà którego sprawdza si´
to˝samoÊç albo gdy do to˝samoÊci osoby przyjmowa-
nej istniejà uzasadnione wàtpliwoÊci wynikajàce z: 

1) zu˝ycia lub uszkodzenia posiadanego przez nià do-
kumentu; 

2) niezgodnoÊci w danych okreÊlajàcych to˝samoÊç
pomi´dzy dokumentami albo mi´dzy dokumen-
tem a informacjami uzyskanymi od osoby przyj-
mowanej; 

3) braku mo˝liwoÊci uzyskania potwierdzenia to˝sa-
moÊci od osoby przyjmowanej. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, je˝eli:

1) to˝samoÊç osoby doprowadzonej zostanie stwier-
dzona na piÊmie przez organ doprowadzajàcy;
w wypadku obywatela polskiego pismo powinno
zawieraç tak˝e informacj´ o numerze ewidencyj-
nym PESEL, a w wypadku cudzoziemca — jego
obywatelstwo;

2) sprawdzenie to˝samoÊci osadzonego zg∏aszajàce-
go si´ po przerwie w wykonaniu kary, ucieczce al-
bo przepustce jest mo˝liwe na podstawie karty
identyfikacyjnej, karty to˝samoÊci lub rysopisu
i zdj´ç znajdujàcych si´ w jego aktach osobo-
wych. 

4. W razie doprowadzenia tymczasowo aresztowa-
nego, którego to˝samoÊci nie ustalono, organ dopro-
wadzajàcy dor´cza pismo stwierdzajàce, ˝e osoba do-
prowadzona jest osobà o nieustalonej to˝samoÊci,
której dotyczy postanowienie o tymczasowym aresz-
towaniu i nakaz przyj´cia. 
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5. W wypadku wymienionym w ust. 3 pkt 1 oraz
w ust. 4 organ doprowadzajàcy dor´cza ponadto aktu-
alne zdj´cie osoby doprowadzonej.

6. Identyfikacji osoby przyjmowanej dokonuje si´
ponadto, korzystajàc z przekazanych przez sàd infor-
macji, o których mowa w art. 11 § 2 k.k.w.

7. W razie wàtpliwoÊci co do to˝samoÊci osoby
zg∏aszajàcej si´ do odbycia kary, w szczególnoÊci
z przyczyn okreÊlonych w ust. 2, powiadamia si´ naj-
bli˝szà jednostk´ organizacyjnà Policji o potrzebie po-
twierdzenia to˝samoÊci takiej osoby. Do czasu po-
twierdzenia to˝samoÊci przez Policj´ osoba zg∏aszajà-
ca si´ nie mo˝e byç przyj´ta. 

8. Przepis ust. 7 stosuje si´ odpowiednio w wypad-
ku zg∏aszajàcego si´ do jednostki penitencjarnej osa-
dzonego, który zbieg∏ albo w wyznaczonym terminie
nie powróci∏ z przepustki. 

§ 31. 1. Do aresztu Êledczego nie mo˝e byç przyj´-
ta osoba:

1) doprowadzona do odbycia zast´pczej kary pozba-
wienia wolnoÊci lub zast´pczej kary aresztu za nie-
uiszczonà grzywn´, która wp∏aci w tym areszcie
kwot´ pieni´˝nà przypadajàcà jeszcze do uiszcze-
nia;

2) co do której ustalono, ˝e podlega zwolnieniu
w dniu, w którym zg∏osi∏a si´ lub zosta∏a doprowa-
dzona do odbycia kary. 

2. Decyzj´ o nieprzyj´ciu osoby z powodów wy-
mienionych w ust.1 podejmuje dyrektor lub osoba go
zast´pujàca. O decyzji powiadamia si´ w∏aÊciwy sàd,
do∏àczajàc do pisma orzeczenie wraz z nakazem przy-
j´cia. Decyzj´ i kopi´ pisma przechowuje si´ w doku-
mentacji dzia∏u ewidencji. Przepisy § 37 ust. 1 i 5 sto-
suje si´ odpowiednio.

§ 32. 1. Do aresztu Êledczego nie mo˝e byç przyj´-
ta osoba b´dàca rodzicem lub opiekunem — wraz
z dzieckiem, z zastrze˝eniem ust. 2.

2. Przyjmowanie kobiet zg∏aszajàcych si´ lub do-
prowadzonych, wraz z dzieckiem, do jednostki peni-
tencjarnej, przy której zorganizowano dom dla matki
i dziecka, regulujà przepisy w sprawie trybu przyjmo-
wania dzieci matek pozbawionych wolnoÊci do do-
mów dla matki i dziecka przy wskazanych zak∏adach
karnych oraz szczegó∏owych zasad organizowania
i dzia∏ania tych placówek. 

§ 33. 1. Do aresztu Êledczego nie podlega przyj´ciu
osoba wymagajàca leczenia szpitalnego z powodu
ostrej psychozy. 

2. Do aresztu Êledczego nie podlega przyj´ciu po-
nadto:

1) osoba wymagajàca natychmiastowego leczenia
szpitalnego ze wzgl´du na bezpoÊrednie zagro˝e-
nie ˝ycia lub zdrowia; 

2) kobieta od 28. tygodnia cià˝y. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do osoby
zg∏aszajàcej si´ albo doprowadzonej po przerwie
w wykonaniu kary lub ucieczce oraz osoby, która
w wyznaczonym terminie nie powróci∏a z przepustki.
Osobie przyj´tej zapewnia si´ natychmiast odpowied-
nià opiek´ lekarskà. 

4. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´ w wypadku oso-
by, która zg∏osi∏a si´ albo zosta∏a doprowadzona do
aresztu Êledczego, przy którym funkcjonuje szpital
z oddzia∏em mogàcym zapewniç tej osobie specjali-
stycznà opiek´ lekarskà. 

5. Je˝eli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, ˝e
stan zdrowia osoby doprowadzonej nie pozwala na jej
przyj´cie, decyzj´ w tym przedmiocie podejmuje si´
na podstawie dor´czonego przez organ doprowadza-
jàcy dokumentu sporzàdzonego przez lekarza. Doku-
ment mo˝e byç równie˝ wystawiony przez lekarza za-
k∏adu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wol-
noÊci aresztu Êledczego, do którego nastàpi∏o dopro-
wadzenie. Na podstawie tego dokumentu wskazuje
si´ ponadto areszt Êledczy, o którym mowa w ust. 4. 

6. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio do osoby
zg∏aszajàcej si´ do odbycia kary, z tym ˝e dokument
sporzàdza lekarz zak∏adu opieki zdrowotnej dla osób
pozbawionych wolnoÊci, a je˝eli nie jest to mo˝liwe —
pozawi´ziennego zak∏adu opieki zdrowotnej.

7. W wypadkach wymienionych w ust. 4 przyj´cie
do aresztu Êledczego, przy którym funkcjonuje szpital,
nast´puje tak˝e wówczas, gdy w nakazie przyj´cia
wskazano innà jednostk´ penitencjarnà.

§ 34. 1. W wypadku doprowadzenia do jednostki
penitencjarnej osoby z obra˝eniami cia∏a organ do-
prowadzajàcy dor´cza dokumenty informujàce o oko-
licznoÊciach i przyczynach powstania tych obra˝eƒ
oraz dokument sporzàdzony przez lekarza, zawierajàcy
ich opis. Dokument mo˝e byç równie˝ wystawiony
przez lekarza zak∏adu opieki zdrowotnej dla osób po-
zbawionych wolnoÊci jednostki penitencjarnej, do któ-
rej nastàpi∏o doprowadzenie. 

2. Przepisy ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do oso-
by zg∏aszajàcej si´ do odbycia kary, z tym ˝e doku-
ment sporzàdza lekarz zak∏adu opieki zdrowotnej dla
osób pozbawionych wolnoÊci, a je˝eli nie jest to mo˝-
liwe — pozawi´ziennego zak∏adu opieki zdrowotnej.

3. Je˝eli osoba, o której mowa w ust. 2, zg∏osi∏a, ˝e
obra˝enia powsta∏y w zwiàzku z jej zatrzymaniem lub
po zatrzymaniu, informacj´ o doprowadzeniu takiej
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osoby, wraz z jej wyjaÊnieniami dotyczàcymi przyczyn
i okolicznoÊci powstania obra˝eƒ, przesy∏a si´ s´dzie-
mu penitencjarnemu.

§ 35. 1. Przyjmowanie tymczasowo aresztowa-
nych, skazanych i ukaranych do aresztu Êledczego od-
bywa si´ codziennie, z wyjàtkiem dni ustawowo wol-
nych od pracy, w godz. 800—1600, a w soboty 
w godz. 800—1200. W uzasadnionych wypadkach przy-
j´cie osoby doprowadzonej mo˝e nastàpiç tak˝e w in-
nym czasie oraz w dni wolne od pracy — po uprzed-
nim ustaleniu warunków przyj´cia z dyrektorem lub
osobà go zast´pujàcà. 

2. Przyjmowanie osadzonych zg∏aszajàcych si´ do
jednostki penitencjarnej po przerwie w wykonaniu ka-
ry, ucieczce oraz tych, którzy w wyznaczonym terminie
nie powrócili z przepustki, odbywa si´ ka˝dego dnia
przez ca∏à dob´.

3. Przyjmowanie d∏u˝nika, wobec którego w post´-
powaniu cywilnym zastosowano Êrodek przymusu
skutkujàcy pozbawienie wolnoÊci, odbywa si´ w ter-
minie uzgodnionym z komornikiem.

4. W wypadku gdy przyjmowanie odbywa si´ po
godzinach pracy lub dy˝uru pracowników dzia∏u ewi-
dencji, realizuje je, w zakresie ustalonym przez dyrek-
tora, dowódca zmiany. 

§ 36. 1. W wypadku doprowadzenia skazanego lub
ukaranego organ doprowadzajàcy dor´cza dokument
stwierdzajàcy dat´ jego zatrzymania. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do tym-
czasowo aresztowanego, je˝eli informacja o dacie za-
trzymania nie jest zawarta w postanowieniu o zasto-
sowaniu tymczasowego aresztowania. 

3. Po zg∏oszeniu si´ osadzonego, który zbieg∏ albo
w wyznaczonym terminie nie powróci∏ z przepustki,
oraz skazanego lub ukaranego po przerwie w wykona-
niu kary sporzàdza si´ notatk´ urz´dowà, odnotowu-
jàc w niej dat´ zg∏oszenia. Notatk´ w∏àcza si´ do akt
osobowych cz´Êç „A”. 

§ 37. 1. Po przyj´ciu osoby doprowadzonej wyda-
je si´ organowi doprowadzajàcemu potwierdzenie
przyj´cia. Przepisu nie stosuje si´ w wypadku dopro-
wadzenia osadzonego przez funkcjonariuszy S∏u˝by
Wi´ziennej; dowódca zmiany odnotowuje ten fakt
w ksià˝ce przebiegu s∏u˝by. 

2. W ka˝dym wypadku odmowy przyj´cia tymcza-
sowo aresztowanego, skazanego lub ukaranego spo-
rzàdza si´ natychmiast szczegó∏owà notatk´ urz´do-
wà, którà podpisuje dyrektor lub osoba go zast´pujà-
ca. Notatka powinna zawieraç w szczególnoÊci dane
osobowe, informacje o dor´czonych dokumentach,
organie doprowadzajàcym i przyczynie odmowy przy-

j´cia oraz jednostce, w której przyj´cie mo˝e ewentu-
alnie nastàpiç. 

3. Notatk´ do∏àcza si´ do odpisu orzeczenia ocze-
kujàcego na wykonanie lub akt zwolnionego na prze-
rw´ w wykonaniu kary, a w innych wypadkach prze-
chowuje si´ w dokumentacji dzia∏u ewidencji. Je˝eli
odmowa przyj´cia mia∏a miejsce z przyczyn okreÊlo-
nych w § 33 ust. 1 i 2, do notatki do∏àcza si´ dokument
sporzàdzony przez lekarza albo jego odpis lub ksero-
kopi´. 

4. Kopi´ notatki dor´cza si´, za pokwitowaniem,
organowi doprowadzajàcemu albo osobie zg∏aszajà-
cej si´ do odbycia kary, a ponadto przesy∏a si´ natych-
miast telefaksem:

1) organowi dysponujàcemu;

2) w∏aÊciwemu sàdowi, a w wypadku zwolnionego
na przerw´ w wykonaniu kary — sàdowi peniten-
cjarnemu, który jej udzieli∏; 

3) dyrektorowi okr´gowemu. 

5. W wypadku gdy decyzj´ o odmowie przyj´cia
podejmuje dowódca zmiany, niezale˝nie od sporzà-
dzenia i podpisania notatki wymienionej w ust. 2, od-
notowuje on ten fakt w ksià˝ce przebiegu s∏u˝by. 

§ 38. 1. Dokumenty osobiste osadzonego,
a w szczególnoÊci dokumenty wymienione w § 30
ust. 1 oraz przekazane przez niego do depozytu legity-
macje ubezpieczeniowe, legitymacje organizacji spo-
∏ecznych i politycznych, Êwiadectwa szkolne lub dy-
plomy, umieszcza si´ w oddzielnej kopercie, uwidacz-
niajàc na niej jego dane osobowe oraz numer ewiden-
cyjny. Koperty z dokumentami przechowuje si´
w miejscu nale˝ycie zabezpieczonym. 

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, ewiden-
cjonuje si´ w aktach osobowych cz´Êç „A”, odnoto-
wujàc ich nazw´ i numer oraz dat´ przyj´cia do depo-
zytu. Prawid∏owoÊç odnotowania w aktach danych do-
tyczàcych dokumentu osadzony potwierdza czytelnym
podpisem. 

3. Dokumenty wymienione w § 33 ust. 5 i 6 oraz
w § 34 ust. 1 i 2, a tak˝e dokumentacj´ medycznà
przyjmowanego, o ile przekaza∏ jà do depozytu, prze-
kazuje si´ do zak∏adu opieki zdrowotnej dla osób po-
zbawionych wolnoÊci. 

4. Ksià˝eczk´ wojskowà skazanego na kar´ pozba-
wienia wolnoÊci lub kar´ aresztu wojskowego przesy-
∏a si´ do wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ prowa-
dzàcego ewidencj´, którà jest on obj´ty, a legitymacj´
s∏u˝bowà ˝o∏nierza zawodowego skazanego na takà
kar´ — do dowódcy jednostki wojskowej, w której pe∏-
ni lub ostatnio pe∏ni∏ zawodowà s∏u˝b´ wojskowà. 

Dziennik Ustaw Nr 15 — 696 — Poz. 142



5. Na pisemne polecenie organu prowadzàcego
post´powanie karne, wydane w zwiàzku ze stosowa-
niem Êrodka zapobiegawczego polegajàcego na zaka-
zie opuszczania przez osadzonego kraju, po∏àczonego
z zatrzymaniem mu paszportu lub innego dokumentu
uprawniajàcego do przekroczenia granicy, przesy∏a si´
je do organu wskazanego w piÊmie.

6. W kopercie, o której mowa w ust. 1, przechowu-
je si´ równie˝ przes∏ane przez sàd zawiadomienie
o osobie, która nie ma czynnego i biernego prawa wy-
borczego. 

7. Na wniosek osadzonego dokumenty osobiste
mogà byç wydane, za pokwitowaniem, wskazanej
przez niego osobie. Dokument wymieniony w § 30
ust. 1 mo˝e byç wydany tylko w szczególnie uzasad-
nionym wypadku. Wydanie dokumentu tymczasowo
aresztowanego, wzgl´dem którego nie stosuje si´
przepisów o wykonywaniu kary pozbawienia wolno-
Êci, wymaga pisemnej zgody organu dysponujàcego. 

8. Pokwitowanie, o którym mowa w ust. 7, prze-
chowuje si´ w kopercie wymienionej w ust. 1, a po
zwolnieniu osadzonego lub skreÊleniu go z ewidencji
jednostki penitencjarnej w∏àcza si´ do akt osobowych
cz´Êç „A”. 

§ 39. 1. O przyj´ciu tymczasowo aresztowanego oraz
o przetransportowaniu go z innej jednostki penitencjar-
nej zawiadamia si´ organ dysponujàcy. Zawiadomienie
przesy∏a si´ nie póêniej ni˝ pierwszego dnia roboczego
po przyj´ciu lub przetransportowaniu osadzonego. 

2. Zawiadomienie o przyj´ciu oraz przetransporto-
waniu tymczasowo aresztowanego w zwiàzku z poszu-
kiwaniem go listem goƒczym wysy∏a si´ telefaksem
nie póêniej ni˝ do godziny 1200 pierwszego dnia po
przyj´ciu lub przetransportowaniu. 

3. O przetransportowaniu osadzonego z innej jed-
nostki penitencjarnej, w zwiàzku z jego udzia∏em
w czynnoÊciach procesowych w sprawie, w której nie
zastosowano tymczasowego aresztowania, zawiada-
mia si´ organ wzywajàcy. Zawiadomienie przesy∏a si´
nie póêniej ni˝ pierwszego dnia roboczego po prze-
transportowaniu osadzonego. 

4. O przyj´ciu skazanego lub ukaranego zawiada-
mia si´, drukiem „Obliczenie kary”, w∏aÊciwy sàd; po
przerwie w wykonaniu kary zawiadamia si´ ponadto
sàd penitencjarny. 

5. O przyj´ciu osoby podlegajàcej osadzeniu jed-
noczeÊnie w kilku sprawach poszczególne organy za-
wiadamia si´ wy∏àcznie w zakresie dotyczàcym ich
sprawy.

§ 40. Je˝eli tymczasowo aresztowany podczas
przyj´cia lub bezpoÊrednio po przyj´ciu do aresztu

Êledczego skorzysta z prawa do poinformowania
o miejscu swojego pobytu, o którym mowa w art. 211
§ 2 k.k.w., podpisane przez niego zawiadomienia prze-
sy∏a si´ do:

1) osoby najbli˝szej albo innej osoby, stowarzysze-
nia, organizacji lub instytucji oraz do obroƒcy,
zgodnie z podanymi przez tymczasowo aresztowa-
nego adresami; 

2) w∏aÊciwego urz´du konsularnego, a w razie braku
takiego urz´du — do w∏aÊciwego przedstawiciel-
stwa dyplomatycznego, w wypadku cudzoziemca. 

§ 41. O wprowadzeniu do wykonania, wobec oso-
by ju˝ przebywajàcej w jednostce penitencjarnej, wy-
roku albo postanowienia o zastosowaniu tymczaso-
wego aresztowania w innej sprawie, zawiadamia si´
odpowiednio w∏aÊciwy sàd lub organ dysponujàcy
oraz dzia∏ penitencjarny. Przepisy § 39 ust. 4 i 5 stosu-
je si´ odpowiednio. 

§ 42. 1. O przyj´ciu osoby podlegajàcej obowiàzko-
wi czynnej s∏u˝by wojskowej, która nie stawa∏a do po-
boru: 

1) m´˝czyzny — poczàwszy od dnia 1 stycznia roku
kalendarzowego, w którym koƒczy 18 lat ˝ycia, do
dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym
koƒczy 28 lat ˝ycia,

2) kobiety, która ukoƒczy∏a Êrednià lub policealnà
szko∏´ medycznà — poczàwszy od dnia 1 stycznia
roku kalendarzowego, w którym koƒczy 18 lat ˝y-
cia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego,
w którym koƒczy 24 lata ˝ycia

— zawiadamia si´ wójta lub burmistrza (prezydenta
miasta) w∏aÊciwego dla miejsca pobytu sta∏ego (za-
mieszkania) lub pobytu czasowego trwajàcego po-
nad 2 miesiàce. 

2. O przyj´ciu osoby podlegajàcej obowiàzkowi
czynnej s∏u˝by wojskowej, która stawa∏a do poboru: 

1) m´˝czyzny — poczàwszy od dnia 1 stycznia roku
kalendarzowego, w którym koƒczy 19 lat ˝ycia, do
dnia 31 grudnia roku kalendarzowego, w którym
koƒczy 50 lat, a posiadajàcego stopieƒ wojskowy
chorà˝ego lub oficera — 60 lat ˝ycia,

2) kobiety, która ukoƒczy∏a Êrednià lub policealnà
szko∏´ medycznà — poczàwszy od dnia 1 stycznia
roku kalendarzowego, w którym koƒczy 19 lat ˝y-
cia, do dnia 31 grudnia roku kalendarzowego,
w którym koƒczy 40 lat, a posiadajàcà stopieƒ woj-
skowy chorà˝ego lub oficera — 50 lat ˝ycia

— zawiadamia si´ wojskowego komendanta uzupe∏-
nieƒ prowadzàcego ewidencj´, którà jest ona obj´ta.

3. Przynale˝noÊç ewidencyjnà osób do wojsko-
wych komendantów uzupe∏nieƒ ustala si´ na podsta-
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wie wpisów zamieszczonych w wojskowych doku-
mentach osobistych, a w razie ich braku — na podsta-
wie informacji uzyskanych od osoby przyjmowanej. 

4. Je˝eli nie jest mo˝liwe ustalenie przynale˝noÊci
ewidencyjnej osoby wymienionej w ust. 2, zawiado-
mienia o jej przyj´ciu do jednostki penitencjarnej nie
sporzàdza si´. 

Rozdzia∏ 4

Rozmieszczanie tymczasowo aresztowanych

§ 43. 1. Izolowanie od siebie osób powiàzanych
nast´puje na podstawie pisemnej informacji organu
dysponujàcego, zawierajàcej w szczególnoÊci ich da-
ne osobowe. Informacja mo˝e byç tak˝e przekazana
przez sàd, który zastosowa∏ tymczasowe aresztowa-
nie. 

2. Zaprzestanie izolowania osób powiàzanych na-
st´puje po:

1) przes∏aniu przez organ dysponujàcy do aresztu
Êledczego pisemnej informacji o tym, ˝e dalsze ich
izolowanie jest zb´dne; 

2) wyroku skazujàcym sàdu pierwszej instancji.

§ 44. 1. W celu zapewnienia w∏aÊciwej izolacji osób
powiàzanych, tymczasowo aresztowanych, wzgl´dem
których nie stosuje si´ przepisów o wykonywaniu ka-
ry pozbawienia wolnoÊci, dzieli si´ na grupy.

2. Liczb´ grup oraz ich rozmieszczenie w budyn-
kach i oddzia∏ach mieszkalnych ustala dyrektor. 

3. Grupy tymczasowo aresztowanych powinny byç
rozmieszczone w sposób uniemo˝liwiajàcy przekazy-
wanie informacji mi´dzy tymczasowo aresztowanymi
z ró˝nych grup. 

4. W sk∏ad tej samej grupy mo˝e wchodziç tylko je-
den z tymczasowo aresztowanych, którzy majà byç od
siebie izolowani.

5. Podczas pobytu poza celà mieszkalnà tymczaso-
wo aresztowani nie mogà mieç mo˝liwoÊci nawiàza-
nia kontaktów z osobami spoza swojej grupy. 

6. W celu uniemo˝liwienia kontaktów, o których
mowa w ust. 5, spacery, kàpiele, zaj´cia kulturalno-
-oÊwiatowe, sportowe i wychowania fizycznego oraz
inne zaj´cia zbiorowe dla poszczególnych grup tym-
czasowo aresztowanych odbywajà si´ wed∏ug planów
zatwierdzanych przez dyrektora. 

§ 45. 1. Rozmieszczania tymczasowo aresztowa-
nych, wzgl´dem których nie stosuje si´ przepisów
o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoÊci:

1) w grupach,

2) w celach wed∏ug kryterium wieku, uprzedniej ka-
ralnoÊci i u˝ywania wyrobów tytoniowych,

3) funkcjonariuszy organów powo∏anych do ochrony
bezpieczeƒstwa publicznego albo funkcjonariuszy
i pracowników S∏u˝by Wi´ziennej, pracowników
organów wymiaru sprawiedliwoÊci i Êcigania od-
dzielnie od pozosta∏ych tymczasowo aresztowa-
nych 

— dokonuje dzia∏ ewidencji. 

2. Przepis ust. 1 pkt 3 stosuje si´ odpowiednio do
by∏ych funkcjonariuszy lub pracowników, je˝eli tym-
czasowe aresztowanie nastàpi∏o w okresie do roku od
zakoƒczenia przez nich s∏u˝by lub pracy. 

3. Rozmieszczania tymczasowo aresztowanych,
w stosunku do których organ dysponujàcy udzieli∏
wskazaƒ majàcych na celu zabezpieczenie prawid∏o-
wego toku post´powania karnego i zapewnienie bez-
pieczeƒstwa w areszcie Êledczym, dokonuje dzia∏ ewi-
dencji w uzgodnieniu z w∏aÊciwymi s∏u˝bami aresztu. 

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio, je˝eli
przy rozmieszczaniu tymczasowo aresztowanych za-
chodzi potrzeba uwzgl´dnienia wskazaƒ w∏aÊciwych
s∏u˝b aresztu Êledczego majàcych na celu zapewnie-
nie porzàdku i bezpieczeƒstwa w areszcie oraz zaleceƒ
lekarskich, psychologicznych lub rehabilitacyjnych. 

§ 46. 1. Przemieszczania tymczasowo aresztowa-
nych, wzgl´dem których nie stosuje si´ przepisów
o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoÊci, pomi´dzy
celami, z powodów innych ni˝ wymienione w § 45
ust. 1 i 2, dokonuje dzia∏ ewidencji na wniosek w∏aÊci-
wego dzia∏u aresztu Êledczego. 

2. Po godzinach pracy lub dy˝uru pracowników
dzia∏u ewidencji czynnoÊci, o których mowa w ust. 1
oraz w § 45 ust. 1 i 2, mo˝e, w uzasadnionych wypad-
kach, zrealizowaç dowódca zmiany. Pisemnà informa-
cj´ na ten temat dowódca zmiany przekazuje do dzia-
∏u ewidencji natychmiast po wznowieniu pracy lub dy-
˝uru przez pracowników tego dzia∏u. 

3. Przemieszczenie tymczasowo aresztowanego,
wzgl´dem którego nie stosuje si´ przepisów o wyko-
nywaniu kary pozbawienia wolnoÊci, do oddzia∏u tera-
peutycznego nast´puje po przekazaniu do dzia∏u ewi-
dencji zgody organu dysponujàcego w tej sprawie;
dokument ten w∏àcza si´ do akt osobowych cz´Êç „A”.

4. Tymczasowo aresztowany doros∏y, wzgl´dem
którego nie stosuje si´ przepisów o wykonywaniu ka-
ry pozbawienia wolnoÊci, mo˝e byç umieszczony
w celi wspólnie z m∏odocianym lub m∏odocianymi po
przed∏o˝eniu w dziale ewidencji do wglàdu decyzji dy-
rektora w tej sprawie. 
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§ 47. Rozmieszczenia osadzonych w oddzia∏ach
szpitalnych dokonuje funkcjonariusz lub pracownik
zak∏adu opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych
wolnoÊci, kierujàc si´ przede wszystkim wskazaniami
medycznymi; tymczasowo aresztowanego, wzgl´-
dem którego nie stosuje si´ przepisów o wykonywa-
niu kary pozbawienia wolnoÊci, nale˝y, w miar´ mo˝-
liwoÊci, osadzaç odr´bnie od skazanego lub ukarane-
go. 

Rozdzia∏ 5

Obliczanie okresu wykonywania kary i Êrodka 
przymusu

§ 48. 1. Po otrzymaniu zawiadomienia o wyroku
skazujàcym sàdu pierwszej instancji lub odpisu tego
wyroku dokonuje si´ wst´pnego ustalenia terminu
koƒca kary orzeczonej wobec tymczasowo aresztowa-
nego. Ustalony termin odnotowuje si´ na obwolucie
akt osobowych cz´Êç „A”. 

2. W wypadku gdy z treÊci otrzymanego zawiado-
mienia o uprawomocnieniu si´ wyroku skazujàcego
wynika, ˝e wyrok skazujàcy sàdu pierwszej instancji
uleg∏ zmianie, oraz w wypadku wymienionym w § 24
ust. 2 przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio. 

3. Up∏yw wst´pnie ustalonego terminu koƒca kary
nie skutkuje zwolnienia z jednostki penitencjarnej.

§ 49. 1. Obliczenia okresu wykonywania kary po-
zbawienia wolnoÊci, zast´pczej kary pozbawienia wol-
noÊci, kary aresztu wojskowego, zasadniczej lub za-
st´pczej kary aresztu, kary porzàdkowej oraz Êrodka
przymusu, zwanego dalej „okresem wykonywania ka-
ry”, dokonuje si´ po otrzymaniu podlegajàcego wyko-
naniu dokumentu, z którego treÊci wynika koniecznoÊç
ustalenia terminu poczàtku i koƒca wykonywania kary
lub Êrodka. 

2. W wypadku gdy koniecznoÊç dokonania oblicze-
nia okresu wykonywania kary jest zwiàzana z przyj´-
ciem skazanego lub ukaranego w dniu wolnym od
pracy albo po godzinach pracy lub dy˝uru pracowni-
ków dzia∏u ewidencji, obliczenie powinno byç dokona-
ne pierwszego dnia roboczego po przyj´ciu.

3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowiednio w ra-
zie koniecznoÊci ustalenia terminu, do którego tym-
czasowe aresztowanie ma trwaç, je˝eli termin ten nie
zosta∏ wskazany w postanowieniu o zastosowaniu te-
go Êrodka. 

§ 50. 1. Wymiar kary odnotowuje si´ w aktach i do-
kumentach ewidencyjnych w takich jednostkach cza-
su, w jakich zosta∏a wymierzona. Ustalajàc termin
koƒca kary, ustala si´ najpierw rok, a nast´pnie mie-
siàc i dzieƒ.

2. Kara wymierzona w latach koƒczy si´ po up∏y-
wie tylu lat, ile wynosi jej wymiar, takiego samego
dnia i miesiàca, jakiego si´ rozpocz´∏a. 

3. Kara wymierzona w miesiàcach koƒczy si´ po
up∏ywie tylu miesi´cy, ile wynosi jej wymiar, takiego
samego dnia, jakiego si´ rozpocz´∏a. 

4. W trakcie obliczania kary nie stosuje si´ dat nie-
istniejàcych w danym miesiàcu, zamieniajàc je na
ostatni dzieƒ tego miesiàca. 

5. Kara wymierzona w dniach koƒczy si´ po up∏y-
wie tylu dni, ile wynosi jej wymiar. 

6. Kara tygodnia pozbawienia wolnoÊci koƒczy si´
dnia noszàcego t´ samà nazw´ co dzieƒ jej rozpocz´-
cia. 

§ 51. 1. Obliczenia okresu podlegajàcego zalicze-
niu na poczet kary dokonuje si´ w latach i dniach.
Wszystkie okresy odbywania kary w tej samej sprawie
podlegajà zsumowaniu przed zaliczeniem, bez zamia-
ny dni na miesiàce lub lata. 

2. Ten sam okres czasu nie mo˝e byç zaliczony na
poczet ró˝nych kar. 

3. Je˝eli sàd nie zaliczy∏ okresu tymczasowego
aresztowania na poczet orzeczonej kary lub nieprawi-
d∏owo zaliczy∏ ten okres, wyst´puje si´ do w∏aÊciwego
sàdu z wnioskiem o usuni´cie nieprawid∏owoÊci w try-
bie art. 420 § 1 lub § 2 k.p.k.

§ 52. 1. Poczàtek wykonywania kary liczy si´ od
dnia: 

1) zakoƒczenia wykonywania poprzedniej kary, je˝eli
wobec tego samego skazanego lub ukaranego wy-
konuje si´ kilka kar, chyba ˝e w pkt 2—14 ustalono
inaczej; 

2) przyj´cia skazanego lub ukaranego, który zg∏osi∏
si´ do odbycia kary; 

3) zatrzymania skazanego lub ukaranego, który zosta∏
doprowadzony do odbycia kary;

4) zatrzymania w zwiàzku z tymczasowym aresztowa-
niem lub umieszczeniem w schronisku dla nielet-
nich, którego okres sàd zaliczy∏ na poczet kary; 

5) zg∏oszenia si´ ukaranego po przepustce udzielonej
na podstawie art. 1059 k.p.c.;

6) zatrzymania albo zg∏oszenia si´ skazanego lub
ukaranego, który zbieg∏ albo w wyznaczonym ter-
minie nie powróci∏ z przepustki lub przerwy w wy-
konaniu kary; 

7) ustalonego w orzeczeniu sàdu okr´gowego, okre-
Êlajàcym kar´ podlegajàcà wykonaniu wobec oby-
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watela polskiego skazanego przez sàd paƒstwa
obcego lub Mi´dzynarodowy Trybuna∏ Karny; 

8) zatrzymania — jako tymczasowo aresztowanego
w zwiàzku z pope∏nieniem przest´pstwa w czasie
przerwy w wykonaniu kary — skazanego lub uka-
ranego korzystajàcego z takiej przerwy; 

9) zatrzymania — jako tymczasowo aresztowanego
w innej sprawie — skazanego lub ukaranego, je˝e-
li w jednostce penitencjarnej, do której zosta∏ przy-
j´ty, zarejestrowano przed jego zatrzymaniem wy-
rok oczekujàcy na wykonanie;

10) wp∏ywu do jednostki penitencjarnej, w której ewi-
dencji jest uj´ty tymczasowo aresztowany, prawo-
mocnego wyroku w innej sprawie;

11) wp∏ywu do jednostki penitencjarnej, w której ewi-
dencji jest uj´ty skazany lub ukarany, wyroku
uprawomocnionego wczeÊniej ni˝ wyrok aktualnie
wykonywany;

12) wp∏ywu do jednostki penitencjarnej, w której ewi-
dencji jest uj´ty osadzony, orzeczenia o wymierze-
niu kary porzàdkowej lub zastosowaniu Êrodka
przymusu. W razie skierowania do wykonania kil-
ku takich kar lub Êrodków wykonuje si´ je w takiej
kolejnoÊci, w jakiej wp∏yn´∏y;

13) wydania postanowienia o udzieleniu warunkowe-
go zwolnienia w stosunku do skazanego, wobec
którego ma byç wykonywana kara nieobj´ta tym
postanowieniem, chyba ˝e sàd w postanowieniu
okreÊli∏ inny dzieƒ jako termin zwolnienia; 

14) wejÊcia w ˝ycie amnestii albo dnia wydania decy-
zji o u∏askawieniu, którymi z∏agodzono albo daro-
wano kar´ skazanemu lub ukaranemu, wobec któ-
rego ma byç wykonywana kara nieobj´ta amne-
stià lub u∏askawieniem. W wypadku gdy termin
koƒca z∏agodzonej kary przypada po dniu wejÊcia
w ˝ycie amnestii lub wydania decyzji o u∏askawie-
niu, poczàtek wykonywania kolejnej kary ustala
si´ w sposób okreÊlony w pkt 1. 

2. Przepis ust. 1 pkt 9 stosuje si´ odpowiednio
w wypadku, gdy tymczasowo aresztowany zosta∏
przetransportowany do jednostki penitencjarnej,
w której zarejestrowano, przed jego zatrzymaniem,
wyrok oczekujàcy na wykonanie. Je˝eli data wp∏ywu
wyroku do tej jednostki penitencjarnej jest póêniejsza
od daty zatrzymania, poczàtek kary liczy si´ od dnia
wp∏ywu orzeczenia. 

3. W razie obj´cia wyrokiem ∏àcznym kilku ze skie-
rowanych do wykonania kar, poczàtek wykonywania
kary nieobj´tej tym wyrokiem ustala si´ na dzieƒ
wp∏ywu do jednostki penitencjarnej prawomocnego
wyroku, którym zosta∏a orzeczona.

4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´, je˝eli z zarzà-
dzenia s´dziego penitencjarnego, o którym mowa
w art. 80 § 2 k.k.w., wynika koniecznoÊç ustalenia w in-
ny sposób poczàtku wykonywania kar i Êrodków. 

§ 53. 1. Je˝eli w czasie przerwy w wykonaniu kary
skazany lub ukarany zosta∏ osadzony w jednostce pe-
nitencjarnej do odbycia kary nieobj´tej postanowie-
niem o jej udzieleniu, dalsze wykonanie kary obj´tej
tym postanowieniem mo˝e nastàpiç w wypadkach
wymienionych w § 27 ust. 1. Przepis stosuje si´ odpo-
wiednio do osoby tymczasowo aresztowanej w zwiàz-
ku z pope∏nieniem przest´pstwa w czasie innym ni˝
wymieniony w § 52 ust. 1 pkt 8.

2. Je˝eli wprowadzenie do wykonania kary, w wy-
padku wymienionym w ust. 1, nie jest mo˝liwe, po-
wiadamia si´ o tym sàd penitencjarny. Kopi´ powia-
domienia w∏àcza si´ do akt osobowych cz´Êç „A”.

§ 54. 1. Zmiany ustalonego okresu wykonywania
zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci lub aresztu,
w wypadku uiszczenia grzywny w cz´Êci, dokonuje si´
po otrzymaniu odpisu zarzàdzenia okreÊlajàcego wy-
miar kary zast´pczej pozosta∏ej do wykonania.

2. W wypadku gdy z pisma sporzàdzonego przez
g∏ównego ksi´gowego jednostki penitencjarnej infor-
mujàcego o wysokoÊci kwoty pieni´˝nej uiszczonej
w tej jednostce tytu∏em grzywny wynika, i˝ kwota ta
jest mniejsza od kwoty przypadajàcej jeszcze do uisz-
czenia, powiadamia si´ w∏aÊciwy sàd o wysokoÊci
przekazanej kwoty. Je˝eli pismo dotyczy aktualnie wy-
konywanej kary zast´pczej, powiadomienie do sàdu
wysy∏a si´ natychmiast telefaksem. 

§ 55. 1. W wypadku przyj´cia albo powrotu osa-
dzonego, który zbieg∏ albo w wyznaczonym terminie
nie powróci∏ z przepustki, koƒcem okresu podlegajà-
cego zaliczeniu na poczet kary jest odpowiednio dzieƒ
ucieczki lub dzieƒ wyznaczony jako termin powrotu
z przepustki, z zastrze˝eniem ust. 2. 

2. W wypadku ukaranego korzystajàcego z prze-
pustki udzielonej na podstawie art. 1059 k.p.c. koƒcem
okresu podlegajàcego zaliczeniu na poczet kary jest
dzieƒ opuszczenia przez niego jednostki penitencjar-
nej; przepis stosuje si´ tak˝e w razie terminowego po-
wrotu ukaranego z takiej przepustki.

3. W razie odliczenia przez sàd czasu pobytu na
przepustce od okresu odbywania kary, koƒcem okresu
podlegajàcego zaliczeniu na poczet kary jest dzieƒ
opuszczenia jednostki penitencjarnej.

4. W razie niezaliczenia skazanemu lub ukarane-
mu, postanowieniem sàdu penitencjarnego wydanym
przed dniem 1 wrzeÊnia 1998 r., okresu leczenia
w zwiàzku z dokonanym samouszkodzeniem, oblicze-
nia okresu odbywania kary dokonuje si´ przez dolicze-
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nie do ustalonego koƒca kary, która by∏a wprowadzo-
na do wykonania w okresie leczenia, liczby niezaliczo-
nych dni. 

5. W razie zarzàdzenia wykonania uprzednio wa-
runkowo zawieszonej kary pozbawienia wolnoÊci albo
kary ograniczenia wolnoÊci oraz jej skrócenia w trybie
art. 71 § 2 k.k., w pierwszej kolejnoÊci ustala si´ okres
wykonywania kary w wymiarze okreÊlonym w wyro-
ku, a nast´pnie od tak ustalonej daty odlicza si´ liczb´
dni zaliczonych przez sàd na poczet kary.

§ 56. 1. W wypadku gdy sàd odroczy∏ lub zawiesi∏
wykonanie kary, której termin poczàtku wykonywania
jeszcze nie nastàpi∏, orzeczenie wraz z nakazem przyj´-
cia zwraca si´. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio tak˝e
w innych wypadkach, je˝eli sàd naka˝e zwrócenie
orzeczenia bez wykonania. 

§ 57. 1. Je˝eli wzgl´dy penitencjarne przemawiajà
za wykonaniem kar i Êrodków przymusu w innej kolej-
noÊci ni˝ okreÊlona w art. 80 k.k.w., wyst´puje si´ do
s´dziego penitencjarnego z wnioskiem o wydanie za-
rzàdzenia w tej sprawie. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ w szczególnoÊci w wy-
padku, gdy wobec osoby skazanej na kar´ do˝ywot-
niego pozbawienia wolnoÊci skierowano do wykona-
nia wyrok uprawomocniony póêniej ni˝ wyrok, którym
wymierzono t´ kar´. 

3. W razie skierowania do wykonania orzeczenia
o zastosowaniu Êrodka zabezpieczajàcego wobec ska-
zanego lub ukaranego odbywajàcego kar´ w innej
sprawie, wyst´puje si´ do s´dziego penitencjarnego
z wnioskiem o rozstrzygni´cie kolejnoÊci wykonywa-
nia orzeczonych kar i Êrodków. 

4. Je˝eli Êrodek zabezpieczajàcy ma byç wykony-
wany wobec osoby tymczasowo aresztowanej w innej
sprawie, wyst´puje si´ do organu dysponujàcego
z wnioskiem o rozstrzygni´cie, czy tymczasowe aresz-
towanie ma byç nadal stosowane.

§ 58. 1. Obliczenia okresu wykonywania kary doko-
nuje wyznaczony funkcjonariusz, sprawdza kierownik,
a zatwierdza dyrektor. 

2. Prawid∏owoÊç obliczenia podlega sprawdzeniu
po przetransportowaniu skazanego lub ukaranego do
innej jednostki penitencjarnej, w wypadkach, o któ-
rych mowa w § 66, oraz przed zwolnieniem z odbywa-
nia danej kary. 

3. W razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci w obli-
czeniu okresu wykonywania kary dokonuje si´ nowe-
go obliczenia. 

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio
w wypadku wst´pnego ustalenia terminu koƒca kary
orzeczonej wobec tymczasowo aresztowanego, z tym
˝e termin ten dyrektor zatwierdza na odwrocie zawia-
domienia o wyroku skazujàcym sàdu pierwszej instan-
cji. 

§ 59. O terminie poczàtku i koƒca kary informuje
si´ skazanego lub ukaranego drukiem „Obliczenie ka-
ry”. Przepis § 107 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio. 

§ 60. 1. Druk „Obliczenie kary” sporzàdza si´
w trzech egzemplarzach, z których jeden przesy∏a si´
do w∏aÊciwego sàdu, drugi — po dokonaniu czynnoÊci
wymienionych w § 59 — do∏àcza si´ do odpowiednie-
go orzeczenia w aktach osobowych cz´Êç „A”, a trzeci
przekazuje do dzia∏u penitencjarnego. 

2. W wypadku zmiany obliczenia okresu wykony-
wania kary na druku zamieszcza si´ informacj´ o przy-
czynie dokonania nowego obliczenia. 

3. W wypadku wàtpliwoÊci co do prawid∏owoÊci
obliczenia okresu wykonywania kary wyst´puje si´ do
w∏aÊciwego sàdu z wnioskiem o ich rozstrzygni´cie
w trybie art. 13 k.k.w., przedstawiajàc proponowane
obliczenie tego okresu na za∏àczonym do wniosku
druku „Obliczenie kary”. Po otrzymaniu postanowie-
nia sàdu w tej sprawie dokonuje si´, w razie potrzeby,
nowego obliczenia okresu wykonywania kary. 

§ 61. O okresie wykonywania kary wobec tymcza-
sowo aresztowanego w innej sprawie, a tak˝e o jego
zmianie, zawiadamia si´ organ dysponujàcy, w celu
uwzgl´dnienia tej informacji przy zaliczaniu okresu
tymczasowego aresztowania na poczet orzeczonej ka-
ry. 

§ 62. W wypadku uznania, ˝e nastàpi∏o przedaw-
nienie wykonania kary dyrektor zwraca w∏aÊciwemu
sàdowi orzeczenie, wraz z nakazem przyj´cia, do∏àcza-
jàc pismo okreÊlajàce przyczyn´ zwrotu. 

Rozdzia∏ 6

Ewidencja tymczasowo aresztowanych, skazanych
i ukaranych

§ 63. 1. Tymczasowo aresztowanemu, skazanemu
i ukaranemu, przyj´temu do jednostki penitencjarnej
zak∏ada si´ akta osobowe cz´Êç „A” i cz´Êç „B”, ksià˝-
k´ zdrowia, kart´ identyfikacyjnà oraz kart´ ewidencji
widzeƒ. 

2. Osadzonego przyj´tego lub przetransportowa-
nego rejestruje si´ w dokumentach ewidencyjnych.

3. Dane niezb´dne do dokonania czynnoÊci wy-
mienionych w ust. 1 i 2 uzyskuje si´ z dokumentów
dost´pnych osobie przyjmujàcej. Mogà byç one po-
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szerzone o informacje uzyskane od osoby przyjmowa-
nej.

4. Dane o osadzonych oraz ich aktualizacje przeka-
zuje si´ do Centralnego Zarzàdu ka˝dego dnia robo-
czego w oparciu o program komputerowy zatwierdzo-
ny do u˝ytkowania przez Dyrektora Generalnego S∏u˝-
by Wi´ziennej. 

5. Dane wprowadza si´ do systemu informatycz-
nego w pe∏nym zakresie wymaganym przez program,
o którym mowa w ust. 4. Dane o osadzonych oraz wy-
konywanych wobec nich wyrokach i postanowieniach
w przedmiocie tymczasowego aresztowania powinny
byç w pe∏ni zgodne z danymi zawartymi w dokumen-
tach.

6. Pliki z danymi przesy∏a si´ w formie elektronicz-
nej, w postaci zaszyfrowanej, z ˝àdaniem potwierdze-
nia odbioru. Sposób przesy∏ania i szyfrowania plików
okreÊla Dyrektor Generalny S∏u˝by Wi´ziennej. 

7. W wypadku braku potwierdzenia, o którym mo-
wa w ust. 6, do koƒca dnia nast´pujàcego po dniu wy-
s∏ania pliku nale˝y ponownie wys∏aç plik z danymi.

§ 64. Cudzoziemca b´dàcego obywatelem dwóch
lub wi´cej paƒstw ewidencjonuje si´ jako obywatela
tego paƒstwa, którego dokument podró˝y stanowi∏
podstaw´ wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej, chyba ˝e w postanowieniu lub wyroku stanowià-
cym podstaw´ wykonywania pozbawienia wolnoÊci
ustalono inaczej.

§ 65. 1. Orzeczenia, a tak˝e inne dokumenty zwià-
zane z wykonywaniem tymczasowego aresztowania
oraz kar i Êrodków przymusu przechowuje si´ w ak-
tach osobowych cz´Êç „A”.

2. W aktach osobowych cz´Êç „A” wydziela si´: 

1) dzia∏ pierwszy, do którego w∏àcza si´ dokumenty
zwiàzane z zatrzymaniem, przyj´ciem, przed∏u˝a-
niem tymczasowego aresztowania, izolowaniem
tymczasowo aresztowanych od siebie, oblicza-
niem okresu wykonywania kary, wydaniem wyro-
ku ∏àcznego oraz zwolnieniem, zawiadomienia
o przekazaniu sprawy do dyspozycji innego orga-
nu i skazaniu oraz podlegajàce wykonaniu orze-
czenia, a tak˝e postanowienie, o którym mowa
w art. 223 § 1 k.k.w.;

2) dzia∏ drugi, do którego w∏àcza si´ dokumenty do-
tyczàce transportowania, wydawania do udzia∏u
w czynnoÊciach procesowych oraz widzeƒ; 

3) dzia∏ trzeci, do którego w∏àcza si´ pozosta∏e doku-
menty urz´dowe dotyczàce osadzonego; 

4) dzia∏ czwarty, w którym ewidencjonuje si´ wyko-
rzystane przez skazanego lub ukaranego przepust-

ki wymienione w art. 91 pkt 7, art. 92 pkt 9 oraz
art. 138 § 1 pkt 7 i 8 k.k.w., a tak˝e czasowe poby-
ty w innej jednostce penitencjarnej, oraz do które-
go w∏àcza si´ zezwolenia na opuszczenie jednost-
ki penitencjarnej udzielone na podstawie
art. 141a § 1 k.k.w. i art. 1059 k.p.c.

3. Przes∏anà przez Centralny Zarzàd „Kart´ infor-
macyjnà” w∏àcza si´ do akt przed dzia∏em pierwszym. 

4. Dokumenty w∏àczane do akt odnotowuje si´
w spisach zawartoÊci akt, zak∏adanych osobno dla ka˝-
dej ze spraw w dziale pierwszym oraz osobno dla dzia-
∏u drugiego, trzeciego i czwartego. Przed do∏àczeniem
dokumentów ustala si´, w szczególnoÊci na podstawie
sygnatury akt prokuratorskich, czy dotyczà danej spra-
wy. 

5. Do akt osobowych cz´Êç „A” wkleja si´ zdj´cie
osadzonego. Zdj´cie podlega uaktualnieniu, je˝eli jest
to uzasadnione zmianà wyglàdu osadzonego. 

§ 66. 1. W wypadku przyj´cia osadzonego, który
dokona∏ ucieczki albo korzysta∏ z przepustki lub prze-
rwy w wykonaniu kary, do jednostki penitencjarnej
niedysponujàcej jego aktami osobowymi nale˝y: 

1) za∏o˝yç zast´pcze akta osobowe, które prowadzi
si´ w sposób okreÊlony w § 65; 

2) odnotowaç w nich, po dokonaniu czynnoÊci okre-
Êlonych w § 27 ust. 2 pkt 3 lub § 28 ust. 1, tymcza-
sowe aresztowania i kary podlegajàce wykonaniu; 

3) spowodowaç przes∏anie uprzednio za∏o˝onych akt
osobowych do jednostki penitencjarnej, w której
osadzony obecnie przebywa; 

4) w∏àczyç dokumenty znajdujàce si´ w zast´pczych
aktach do odpowiednich dzia∏ów otrzymanych 
akt; 

5) po∏àczyç obydwie obwoluty akt osobowych cz´Êç
„A” w sposób umo˝liwiajàcy odczytanie poczy-
nionych na nich adnotacji. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio, gdy:

1) osadzony zosta∏ doprowadzony do aresztu Êled-
czego w zwiàzku z innà sprawà; 

2) po za∏o˝eniu akt osobowych cz´Êç „A” oka˝e si´,
˝e przyj´ty osadzony pozostaje w ewidencji innej
jednostki penitencjarnej. 

§ 67. 1. Zast´pcze akta osobowe zak∏ada si´ rów-
nie˝ w razie wydania z jednostki penitencjarnej w∏aÊci-
wych akt osobowych.

2. Zast´pcze akta likwiduje si´ po zwrocie w∏aÊci-
wych akt. Obwolut´ w∏aÊciwych akt uzupe∏nia si´ in-
formacjami odnotowanymi na obwolucie zast´pczych
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akt, a przechowywane w nich dokumenty w∏àcza si´
do odpowiednich dzia∏ów w∏aÊciwych akt. 

§ 68. 1. Sposób prowadzenia:

1) akt osobowych cz´Êç „B” regulujà przepisy
w sprawie sposobów prowadzenia oddzia∏ywaƒ
penitencjarnych w zak∏adach karnych i aresztach
Êledczych; 

2) akt osobowych cz´Êç „C” regulujà przepisy
w sprawie szczegó∏owych zasad zatrudniania ska-
zanych;

3) ksià˝ki zdrowia regulujà przepisy w sprawie rodza-
jów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
prowadzenia i udost´pniania w zak∏adach opieki
zdrowotnej dla osób pozbawionych wolnoÊci. 

2. Do za∏o˝onej ksià˝ki zdrowia do∏àcza si´ doku-
menty medyczne wymienione w § 38 ust. 3, odnoto-
wujàc je na czwartej stronie ok∏adki ksià˝ki. 

3. Zak∏adanà kart´ identyfikacyjnà wype∏nia si´
w ca∏oÊci. 

4. Za∏o˝one akta osobowe cz´Êç „B” przekazuje si´
dzia∏owi penitencjarnemu, ksià˝k´ zdrowia — zak∏ado-
wi opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolno-
Êci, a kart´ identyfikacyjnà — dzia∏owi ochrony. Akta
osobowe cz´Êç „A” i karta ewidencji widzeƒ pozosta-
jà w dziale ewidencji. 

§ 69. 1. W jednostkach penitencjarnych prowadzi
si´ nast´pujàce dokumenty ewidencyjne: 

1) ksi´g´ g∏ównà osadzonych; 

2) skorowidz alfabetyczny osadzonych; 

3) skorowidz rozmieszczenia tymczasowo aresztowa-
nych, zwany dalej „skorowidzem ruchomym”; 

4) ksià˝k´ ruchu osadzonych, zwanà dalej „ksià˝kà
ruchu”; 

5) karty identyfikacyjne; 

6) karty ewidencji widzeƒ; 

7) rejestr orzeczeƒ oczekujàcych na wykonanie; 

8) rejestr skazanych i ukaranych korzystajàcych
z przerwy w wykonaniu kary; 

9) rejestr wydanych akt osobowych; 

10) rejestr korespondencji urz´dowej dor´czonej osa-
dzonym, zwany dalej „rejestrem korespondencji”; 

11) rejestr osadzonych wydanych poza teren jednost-
ki penitencjarnej; 

12) kalendarz terminów czynnoÊci procesowych; 

13) kalendarz zwolnieƒ skazanych; 

14) kalendarz zwolnieƒ tymczasowo aresztowanych. 

2. Dokumenty wymienione w ust. 1 pkt 2, 3, 7, 8,
11 i 12 prowadzi si´ w formie zbioru danych zgroma-
dzonych w systemie informatycznym opartym na pro-
gramie komputerowym, o którym mowa w § 63 ust. 4. 

3. Na wniosek kierownika dyrektor mo˝e wyraziç
zgod´ na prowadzenie dokumentów tak˝e w innej for-
mie. 

§ 70. 1. Do ksi´gi g∏ównej osadzonych wpisuje si´
podstawowe dane o osobach przyjmowanych lub
przetransportowanych do jednostki penitencjarnej,
w takiej kolejnoÊci, w jakiej osoby te przyby∏y do jed-
nostki. 

2. W ksi´dze g∏ównej odnotowuje si´: 

1) numer ewidencyjny osadzonego, sk∏adajàcy si´
z liczby porzàdkowej ∏amanej przez dwie ostatnie
cyfry roku przyj´cia lub przetransportowania osa-
dzonego do danej jednostki penitencjarnej; 

2) dat´ i godzin´ przyj´cia lub przetransportowania
osadzonego do danej jednostki penitencjarnej; 

3) informacj´, czy do danej jednostki penitencjarnej
osadzony zg∏osi∏ si´, zosta∏ doprowadzony, czy zo-
sta∏ przetransportowany; 

4) nazwisko, imi´, imi´ ojca i dat´ urodzenia osadzo-
nego; 

5) informacj´ o wykonywanym w dniu przyj´cia tym-
czasowym aresztowaniu, Êrodku przymusu albo
wykonywanej karze, nazw´ organu, który zarzàdzi∏
osadzenie, sygnatur´ akt, kwalifikacj´ prawnà czy-
nu i wymiar Êrodka lub kary; 

6) dat´ i informacj´ o powodzie opuszczenia jednost-
ki penitencjarnej. 

3. W wypadku gdy osadzony zbieg∏ albo w wyzna-
czonym terminie nie powróci∏ z przepustki, w ksi´dze
g∏ównej odnotowuje si´ dat´ i powód opuszczenia
jednostki penitencjarnej oraz termin up∏ywu stosowa-
nia tymczasowego aresztowania, a w wypadku skaza-
nego lub ukaranego — iloÊç dni pozosta∏ych do koƒca
kary, je˝eli do przewidywanego terminu zwolnienia
pozostaje ich mniej ni˝ 14.

4. Adnotacje, o których mowa w ust. 3, podlegajà
anulowaniu po doprowadzeniu lub zg∏oszeniu si´ osa-
dzonego lub uzupe∏nia si´ je o dat´ i informacj´ o:

1) zgonie, zwolnieniu albo skreÊleniu z ewidencji,
w trybie okreÊlonym w § 128 ust. 2 lub § 129
ust. 1;
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2) przes∏aniu akt osobowych do innej jednostki peni-
tencjarnej w zwiàzku z uj´ciem lub zg∏oszeniem
si´ osadzonego. 

5. Je˝eli osadzony by∏ przetransportowany, w ksi´-
dze g∏ównej zamiast informacji, o których mowa
w ust. 2 pkt 3 i 6, wpisuje si´ nazw´ aresztu Êledczego
lub zak∏adu karnego, z którego albo do którego nastà-
pi∏o przetransportowanie. 

6. W kolejnym roku kalendarzowym kontynuuje
si´ zapisy w dotychczas prowadzonej ksi´dze g∏ównej,
z tym ˝e numery ewidencyjne osobom przyby∏ym na-
daje si´, poczàwszy od liczby porzàdkowej „1”. W wy-
padku wype∏nienia ca∏ej ksi´gi zak∏ada si´ jej kolejny
tom, wpisujàc na stronie tytu∏owej numer kolejny to-
mu oraz dat´ za∏o˝enia.

7. W razie czasowego pobytu w jednostce peniten-
cjarnej osadzonego skierowanego w celu udzielenia
mu natychmiastowej pomocy lekarskiej, a uj´tego
w ewidencji innego aresztu Êledczego lub zak∏adu kar-
nego, ksi´g´ g∏ównà wype∏nia si´ jak po przetranspor-
towaniu, z tym ˝e zamiast adnotacji wymienionej
w ust. 2 pkt 5 dokonuje si´ wpisu „czasowy pobyt
w zwiàzku z leczeniem”. Czasowy pobyt nie mo˝e
przekraczaç 7 dni. W ksi´dze g∏ównej jednostki, która
skierowa∏a osadzonego, zamiast adnotacji wymienio-
nej w ust. 2 pkt 6 dokonuje si´ wpisu „przebywa od
dnia ... w ... w zwiàzku z leczeniem”, który podlega
anulowaniu po powrocie osadzonego.

8. Po dokonaniu formalnoÊci powodujàcych skre-
Êlenie osadzonego z ewidencji jednostki, w której
uprzednio przebywa∏, i uj´cie w ewidencji jednostki
czasowego pobytu, wpisy podlegajà uzupe∏nieniu od-
powiednio o dane wymienione w ust. 2 pkt 5 lub 6. Na
obwolucie akt osobowych cz´Êç „A” i „B” jako dat´
przetransportowania odnotowuje si´ dat´ przybycia
osadzonego na leczenie.

9. Przepisy ust. 7 i 8 stosuje si´ odpowiednio
w wypadku czasowego pobytu osadzonego w jedno-
stce penitencjarnej, uzasadnionego innymi wa˝nymi
przyczynami.

10. Ksi´ga g∏ówna powinna mieç strony ponume-
rowane oraz zabezpieczone w sposób chroniàcy przed
ich usuni´ciem lub wymianà. Liczb´ kart poÊwiadcza
si´ na ostatniej stronie ksi´gi.

§ 71. 1. O pobycie osadzonych w jednostce peni-
tencjarnej w zwiàzku z przerwà w transportowaniu
czyni si´ adnotacj´ w ksià˝ce przebiegu s∏u˝by do-
wódcy zmiany. Adnotacja powinna zawieraç w szcze-
gólnoÊci imi´, nazwisko i numer legitymacji s∏u˝bowej
dowódcy konwoju, numer rejestracyjny samochodu,
liczb´ transportowanych osadzonych, czas i powód
ich pobytu oraz nazw´ jednostki, do której konwój si´
udaje. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do trans-
portowania przez organ doprowadzajàcy osadzonych,
którzy sà uj´ci w wykazie transportowym sporzàdzo-
nym przez jednostk´ penitencjarnà. 

§ 72. 1. W skorowidzu alfabetycznym osadzonych
odnotowuje si´:

1) dat´ przyj´cia lub przetransportowania; 

2) nazwisko, imi´ i imi´ ojca; 

3) numer ewidencyjny; 

4) dat´ i powód opuszczenia jednostki penitencjar-
nej. 

2. Skorowidz alfabetyczny zak∏ada si´ na poczàtku
ka˝dego roku kalendarzowego. 

3. Przepisy § 70 ust. 3—9 stosuje si´ odpowiednio. 

§ 73. 1. W skorowidzu ruchomym ewidencjonuje
si´ — wed∏ug miejsc zakwaterowania — tymczasowo
aresztowanych, wzgl´dem których nie stosuje si´
przepisów o wykonywaniu kary pozbawienia wolno-
Êci.

2. W skorowidzu ruchomym odnotowuje si´:

1) nazwisko, imi´, imi´ ojca, dat´ urodzenia tymcza-
sowo aresztowanego;

2) informacj´ o uprzednim odbywaniu kary pozba-
wienia wolnoÊci;

3) nazw´ organu dysponujàcego i sygnatur´ akt;

4) nazwisko, imi´, imi´ ojca osoby powiàzanej podle-
gajàcej izolowaniu;

5) informacj´ o koniecznoÊci oddzielnego osadzenia
z przyczyn okreÊlonych w art. 212 § 1 pkt 1 k.k.w.; 

6) informacj´ o u˝ywaniu przez tymczasowo areszto-
wanego wyrobów tytoniowych. 

3. Je˝eli liczba osadzonych, o których mowa
w ust. 2 pkt 4, uniemo˝liwia odnotowywanie w skoro-
widzu ruchomym ich danych osobowych, zamiast
tych danych odnotowuje si´ symbol grupy osób po-
wiàzanych. 

4. W wypadku pos∏ugiwania si´ symbolem grupy
osób powiàzanych dane osobowe tymczasowo aresz-
towanych wchodzàcych w sk∏ad tej grupy odnotowu-
je si´ w odr´bnym rejestrze. 

§ 74. 1. W ksià˝ce ruchu oblicza si´, wed∏ug stanu
na godzin´ 2400, codzienny ogólny stan liczbowy osa-
dzonych, stan liczbowy wed∏ug miejsc ich aktualnego
pobytu oraz liczb´ osadzonych, którzy przybyli lub
opuÊcili jednostk´ penitencjarnà w ciàgu doby. 
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2. Ogólny stan liczbowy osadzonych dowódca
zmiany uzgadnia, po rozpocz´ciu oraz przed zakoƒcze-
niem pracy administracji jednostki penitencjarnej,
z kierownikiem. Dokonane uzgodnienia, z uwzgl´dnie-
niem póêniejszego ruchu osadzonych, stanowià pod-
staw´ sprawdzania ich stanu faktycznego w czasie
apelu porannego i wieczornego. 

§ 75. 1. W karcie identyfikacyjnej zamieszcza si´
zdj´cie osadzonego oraz odnotowuje podstawowe da-
ne umo˝liwiajàce sprawdzenie jego to˝samoÊci. Zdj´-
cie podlega uaktualnieniu, je˝eli jest to uzasadnione
zmianà wyglàdu osadzonego.

2. Karty identyfikacyjne przechowuje funkcjona-
riusz dzia∏u ochrony pe∏niàcy s∏u˝b´ w oddziale miesz-
kalnym. 

§ 76. 1. W karcie ewidencji widzeƒ odnotowuje si´
widzenia na terenie jednostki penitencjarnej wykorzy-
stane przez skazanych, ukaranych oraz tymczasowo
aresztowanych, wzgl´dem których stosuje si´ przepi-
sy o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoÊci. 

2. W wypadku gdy karta jest prowadzona w formie
zbioru danych, zgromadzonych w systemie kompute-
rowym, podlega ona wydrukowaniu przy przetrans-
portowaniu, zwolnieniu lub skreÊleniu osadzonego
z ewidencji. 

§ 77. 1. W rejestrze orzeczeƒ oczekujàcych na wy-
konanie odnotowuje si´, w uk∏adzie alfabetycznym,
dane o skazanych i ukaranych, którzy majà zg∏osiç si´
do odbycia kary. 

2. Podstawà dokonania adnotacji jest przes∏anie
przez sàd podlegajàcego wykonaniu wyroku wraz z in-
formacjà o wyznaczonym terminie zg∏oszenia si´ ska-
zanego lub ukaranego do odbycia kary. Przepisy § 24
ust. 1 i 3 stosuje si´ odpowiednio. 

3. W wypadkach wymienionych w § 5 ust. 1, § 62,
a tak˝e w razie otrzymania postanowienia o odrocze-
niu wykonania kary pozbawienia wolnoÊci lub zawie-
szeniu post´powania wykonawczego, otrzymane do-
kumenty zwraca si´ do w∏aÊciwego sàdu, podajàc
przyczyn´ zwrotu.

4. Przed dokonaniem adnotacji w rejestrze spraw-
dza si´, czy skazany lub ukarany, którego orzeczenie
dotyczy, nie przebywa ju˝ w danym areszcie Êledczym.
Przepisy § 66 ust. 1 pkt 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio. 

5. W razie niezg∏oszenia si´ skazanego lub ukara-
nego do odbycia kary albo nieprzyj´cia go do jednost-
ki penitencjarnej, zawiadamia si´ o tym w∏aÊciwy sàd.
Zawiadomienie wysy∏a si´ trzeciego dnia roboczego
od wyznaczonego terminu zg∏oszenia si´. Orzeczenie
oczekujàce na wykonanie zwraca si´ po up∏ywie jed-
nego roku od wyznaczonego przez ten sàd terminu. 

6. Po przyj´ciu ka˝dego osadzonego sprawdza si´,
czy figuruje on w rejestrze wymienionym w ust. 1. 

§ 78. 1. W rejestrze skazanych i ukaranych, korzy-
stajàcych z przerwy w wykonaniu kary, odnotowuje
si´, w uk∏adzie alfabetycznym, dane o skazanych i uka-
ranych, którzy majà zg∏osiç si´ po przerwie w wykona-
niu kary. 

2. Podstawà dokonania adnotacji jest zawarte
w aktach osobowych cz´Êç „A” postanowienie sàdu
penitencjarnego o udzieleniu przerwy w wykonaniu
kary. 

3. Przed dokonaniem adnotacji sprawdza si´, czy
skazany lub ukarany, którego akta wp∏yn´∏y z innej
jednostki penitencjarnej, nie przebywa ju˝ w danym
areszcie Êledczym. Przepisy § 66 ust. 1 pkt 4 i 5 stosu-
je si´ odpowiednio. 

4. Je˝eli skazany lub ukarany, pomimo przes∏ania
sàdowi penitencjarnemu dokumentów, o których mo-
wa w § 37 ust. 4 oraz w § 126 ust.1 pkt 2, nadal nie
zg∏osi∏ si´ lub nie zosta∏ doprowadzony, nast´pne za-
wiadomienia wysy∏a si´ co 6 miesi´cy. 

5. Je˝eli w postanowieniu o udzieleniu przerwy nie
wyznaczono terminu, do którego ma ona trwaç,
pierwsze zawiadomienie o niezg∏oszeniu si´ skazane-
go lub ukaranego wysy∏a si´ do sàdu penitencjarnego
po up∏ywie jednego roku od daty zwolnienia. Nast´p-
ne zawiadomienia wysy∏a si´ co 6 miesi´cy.

6. Przy przyj´ciu ka˝dego osadzonego sprawdza
si´, czy figuruje on w rejestrze wymienionym w ust. 1.
Je˝eli w jednostce penitencjarnej znajdujà si´ akta te-
go osadzonego zwolnionego uprzednio na przerw´
w wykonaniu kary, dokumenty niezb´dne do przyj´cia
w∏àcza si´ do tych akt. 

§ 79. 1. W rejestrze wydanych akt osobowych od-
notowuje si´ dane osobowe osadzonych, których akta
osobowe cz´Êç „A” zosta∏y czasowo przekazane
z dzia∏u ewidencji innym s∏u˝bom jednostki peniten-
cjarnej.

2. W wypadku jednorazowego przekazania wi´k-
szej liczby akt, w szczególnoÊci na posiedzenie sàdu
penitencjarnego lub komisji penitencjarnej, mo˝e byç
sporzàdzony ich wykaz. 

§ 80. 1. W rejestrze korespondencji odnotowuje si´
przesy∏ki z korespondencjà urz´dowà przesy∏anà bez
zwrotnych pokwitowaƒ odbioru, zwanych dalej „po-
twierdzeniami odbioru”, a podlegajàce dor´czeniu ad-
resatom.

2. Otrzymanie przesy∏ki z korespondencjà osadzo-
ny potwierdza w rejestrze datà oraz czytelnym podpi-
sem zawierajàcym imi´ i nazwisko. Dor´czenie prze-
sy∏ki dor´czajàcy potwierdza podpisem.
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3. Je˝eli dor´czana korespondencja nie podlega
cenzurze, w rejestrze zamieszcza si´ dane, które mo˝-
na odnotowaç bez otwarcia przesy∏ki.

§ 81. 1. W rejestrze osadzonych wydanych poza te-
ren jednostki penitencjarnej odnotowuje si´ dane
o osadzonych wydanych:

1) do innego paƒstwa w charakterze Êwiadka w to-
czàcym si´ post´powaniu karnym;

2) w celu umieszczenia w pomieszczeniu Policji;

3) organowi doprowadzajàcemu w celu umieszczenia
w odpowiednim zak∏adzie leczniczym w zwiàzku
z leczeniem albo badaniem psychiatrycznym po∏à-
czonym z obserwacjà. 

2. Dyrektor powiadamia s´dziego penitencjarnego
oraz organ, który wystawi∏ nakaz wydania, je˝eli osa-
dzony, o którym mowa w ust. 1, nie zostanie doprowa-
dzony do jednostki penitencjarnej w wyznaczonym
terminie. 

§ 82. 1. W kalendarzu zwolnieƒ skazanych odnoto-
wuje si´ dane osobowe wszystkich skazanych i ukara-
nych, którym termin koƒca kary lub Êrodka przymusu
up∏ywa w danym roku kalendarzowym. Adnotacji do-
konuje si´ na stronie odpowiadajàcej terminowi koƒ-
ca kary.

2. Dane osobowe skazanego lub ukaranego, koƒ-
czàcego w danym roku kalendarzowym kilka kar lub
Êrodków przymusu, odnotowuje si´ na stronach od-
powiadajàcych terminowi koƒca ka˝dej z kar.

3. Dane osobowe skazanych i ukaranych, którzy
zbiegli albo w wyznaczonym terminie nie powrócili
z przepustki, oraz zmar∏ych albo przetransportowa-
nych, skreÊla si´ z kalendarza. Przyczyn´ skreÊlenia
odnotowuje si´ w rubryce „uwagi”.

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio w wypad-
ku korzystania przez ukaranego z przepustki udzielo-
nej na podstawie art. 1059 k.p.c. 

5. Dane osobowe skazanych i ukaranych, którzy
podlegajà zwolnieniu przed terminem albo którym ter-
min koƒca kary lub Êrodka przymusu uleg∏ zmianie,
skreÊla si´ z poszczególnych stron kalendarza. Przy-
czyn´ skreÊlenia odnotowuje si´ w rubryce „uwagi”.
Prawid∏owoÊç skreÊlania potwierdza czytelnym podpi-
sem osoba, która dokona∏a korekty.

6. Do kalendarza wpisuje si´ tak˝e wst´pnie usta-
lony termin koƒca kary, o którym mowa w § 48. Prze-
pisy ust. 1—3 i 5 stosuje si´ odpowiednio. 

7. O zbli˝ajàcym si´ wst´pnie ustalonym terminie
koƒca kary powiadamia si´ sàd, który wyda∏ wyrok,
a kopià tego powiadomienia — s´dziego penitencjar-

nego. Powiadomienie przesy∏a si´ na miesiàc przed
up∏ywem tego terminu. 

8. Do kalendarza wpisuje si´ ponadto dane osobo-
we wszystkich skazanych i ukaranych, w stosunku do
których wp∏yn´∏y dokumenty skutkujàce zwolnienie
w danej sprawie przed terminem koƒca kary lub Êrod-
ka przymusu. Adnotacji dokonuje si´ na stronie odpo-
wiadajàcej terminowi zwolnienia. 

9. Kalendarz zak∏ada si´ nie póêniej ni˝ 1 grudnia
roku poprzedzajàcego rok, którego kalendarz dotyczy. 

§ 83. 1. W kalendarzu zwolnieƒ tymczasowo aresz-
towanych odnotowuje si´ dane osobowe wszystkich
osadzonych, którym termin tymczasowego areszto-
wania okreÊlony w postanowieniu o jego zastosowa-
niu, przed∏u˝eniu albo oznaczeniu terminu jego stoso-
wania up∏ywa w danym roku kalendarzowym. Adno-
tacji dokonuje si´ na stronie odpowiadajàcej termino-
wi up∏ywu tymczasowego aresztowania.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w razie
poszukiwania listem goƒczym w innej sprawie osoby
ju˝ przebywajàcej w jednostce penitencjarnej. Czas
trwania tymczasowego aresztowania okreÊlony w po-
stanowieniu o jego zastosowaniu liczy si´ od dnia
wp∏ywu tego postanowienia, wraz z nakazem przyj´-
cia, do jednostki, w ewidencji której osoba ta pozosta-
je. 

3. W wypadku otrzymania odpisu postanowienia
o przed∏u˝eniu tymczasowego aresztowania, w któ-
rym terminu jego trwania nie oznaczono, albo zawia-
domienia o skazaniu wyrokiem prawomocnym lub od-
pisu prawomocnego wyroku wraz z nakazem przyj´-
cia, adnotacj´ w kalendarzu dotyczàcà tej sprawy skre-
Êla si´. Przyczyn´ skreÊlenia odnotowuje si´ w rubry-
ce „uwagi”. 

4. W szczególnie uzasadnionym wypadku posta-
nowienie o przed∏u˝eniu tymczasowego aresztowania
albo zawiadomienie o skazaniu wyrokiem prawomoc-
nym lub prawomocny wyrok wraz z nakazem przyj´-
cia, mogà byç przes∏ane telefaksem; w takim wypadku
sàd przesy∏a bezzw∏ocznie odpis postanowienia albo
wyroku. 

5. Je˝eli dokumenty wymienione w ust. 4 zosta∏y
przes∏ane tylko dyrektorowi aresztu Êledczego, ich
treÊç, przed up∏ywem terminu, do którego aresztowa-
nie mia∏o trwaç, podaje si´ do wiadomoÊci osadzone-
mu, którego dotyczà. 

6. Przepisy § 82 ust. 2, 3, 5 i 9 stosuje si´ odpo-
wiednio, z tym ˝e nie skreÊla si´ z kalendarza danych
osobowych tymczasowo aresztowanych, którzy zbie-
gli albo w wyznaczonym terminie nie powrócili z prze-
pustki. 
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7. Do kalendarza wpisuje si´ ponadto dane osobo-
we wszystkich tymczasowo aresztowanych, w stosun-
ku do których wp∏yn´∏y dokumenty skutkujàce zwol-
nienie w danej sprawie przed up∏ywem terminu stoso-
wania tymczasowego aresztowania. Adnotacji doko-
nuje si´ na stronie odpowiadajàcej terminowi zwol-
nienia. 

§ 84. W kalendarzu terminów czynnoÊci proceso-
wych odnotowuje si´ dane osobowe wszystkich osa-
dzonych, wobec których wp∏yn´∏y nakazy wydania
okreÊlajàce terminy ich udzia∏u w czynnoÊciach proce-
sowych dokonywanych poza terenem jednostki peni-
tencjarnej. Adnotacj´ czyni si´ na stronie odpowiada-
jàcej terminowi planowanej czynnoÊci.

§ 85. Po otrzymaniu zawiadomienia o wyroku ska-
zujàcym sàdu pierwszej instancji tymczasowo areszto-
wanego ewidencjonuje si´ jako skazanego; przepisu
nie stosuje si´, je˝eli wobec tymczasowo aresztowa-
nego nie mogà byç stosowane przepisy o wykonywa-
niu kary pozbawienia wolnoÊci. 

§ 86. 1. W wypadku uchylenia wyroku skazujàcego
sàdu pierwszej instancji wobec osoby, o której mowa
w § 85, ewidencjonuje si´ jà jako tymczasowo areszto-
wanà. 

2. Jako osob´ tymczasowo aresztowanà ewiden-
cjonuje si´ tak˝e osob´:

1) pozbawionà wolnoÊci na terytorium innego paƒ-
stwa, czasowo wydanà w celu z∏o˝enia zeznaƒ
w charakterze Êwiadka lub dokonania z jej udzia-
∏em innej czynnoÊci procesowej przed polskim sà-
dem lub prokuratorem w toczàcym si´ post´po-
waniu karnym;

2) posiadajàcà obywatelstwo polskie, a skazanà przez
sàd paƒstwa obcego lub Mi´dzynarodowy Trybu-
na∏ Karny i przekazanà w celu wykonania kary po-
zbawienia wolnoÊci w Rzeczypospolitej Polskiej —
do czasu skierowania do wykonania prawomocne-
go orzeczenia sàdu okr´gowego, okreÊlajàcego
podlegajàcà wykonaniu kar´ pozbawienia wolno-
Êci. 

3. W wypadku gdy po wydaniu wyroku skazujàce-
go sàdu pierwszej instancji tymczasowo aresztowany
nie wyrazi∏ zgody na stosowanie wzgl´dem niego
przepisów o wykonywaniu kary pozbawienia wolno-
Êci, zawiadomienie o tym przesy∏a si´ do organu dys-
ponujàcego. 

§ 87. Dopuszczalne jest sporzàdzanie przez jed-
nostki penitencjarne we w∏asnym zakresie druków,
pod warunkiem ˝e zawierajà one zakres informacji nie
mniejszy ni˝ przewidziany we wzorze zawiadomieƒ
ustalonym przez Dyrektora Generalnego S∏u˝by Wi´-
ziennej.

Rozdzia∏ 7

Wydawanie tymczasowo aresztowanych, skazanych
i ukaranych do udzia∏u w czynnoÊciach procesowych

oraz do zak∏adów leczniczych

§ 88. 1. Osadzonego wezwanego do udzia∏u
w czynnoÊci procesowej dokonywanej poza terenem
jednostki penitencjarnej wydaje si´ organowi dopro-
wadzajàcemu na podstawie wystawionego przez sàd
lub prokuratora nakazu wydania.

2. Na ˝àdanie organu doprowadzajàcego umo˝li-
wia si´ sprawdzenie to˝samoÊci osadzonego.

3. Po dokonaniu czynnoÊci procesowej osadzone-
go doprowadza si´ do jednostki penitencjarnej, z któ-
rej zosta∏ wydany. 

4. W razie koniecznoÊci dokonywania czynnoÊci
procesowych przez dwa lub wi´cej kolejnych dni, osa-
dzonego doprowadza si´ na nocleg do jednostki peni-
tencjarnej, z której zosta∏ wydany. 

5. Dyrektor powiadamia s´dziego penitencjarnego
oraz organ, który wystawi∏ nakaz wydania, je˝eli osa-
dzony wydany do udzia∏u w czynnoÊci procesowej nie
powróci∏ na nocleg; przepisu nie stosuje si´ w wypad-
kach wymienionych w § 89 ust. 1—3. 

§ 89. 1. Wydanie osadzonego w celu umieszczenia
w odpowiednim zak∏adzie leczniczym w zwiàzku z ba-
daniem psychiatrycznym po∏àczonym z obserwacjà
nast´puje na podstawie nakazu wydania, a w wypad-
ku, gdy nakaz wystawi∏ sàd lub prokurator nieb´dàcy
organem dysponujàcym — ponadto postanowienia
o skierowaniu osadzonego na badanie. 

2. Wydanie tymczasowo aresztowanego, skazane-
go lub ukaranego w celu umieszczenia w pomieszcze-
niu Policji nast´puje na podstawie nakazu wydania
oraz zarzàdzenia prezesa sàdu rozpoznajàcego spra-
w´. Przej´cie osadzonego wraz z ksià˝kà zdrowia oraz
kartà ewidencji widzeƒ organ doprowadzajàcy po-
twierdza podpisem na nakazie wydania. Przepis § 76
ust. 2 stosuje si´ odpowiednio, z tym ˝e po powrocie
osadzonego uzupe∏nia si´, w razie potrzeby, dane
zgromadzone w systemie komputerowym, a wydruko-
wanà kart´ ewidencji widzeƒ do∏àcza si´ do akt osobo-
wych cz´Êç „A”. 

3. Wydanie osadzonego do paƒstwa obcego
w charakterze Êwiadka w toczàcym si´ post´powaniu
karnym nast´puje na podstawie wystawionego przez
sàd lub prokuratora nakazu wydania. Osadzonego wy-
daje si´ wraz z dokumentem umo˝liwiajàcym przekro-
czenie granicy, je˝eli znajduje si´ w depozycie jednost-
ki penitencjarnej. Organ doprowadzajàcy na nakazie
wydania, niezale˝nie od czynnoÊci wymienionych
w § 10 ust. 2, kwituje datà i czytelnym podpisem, za-
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wierajàcym imi´ i nazwisko, pobranie dokumentu,
wpisujàc ponadto jego nazw´ i numer. 

4. W wypadkach wymienionych w ust. 1 i 3 orga-
nowi doprowadzajàcemu przekazuje si´, za potwier-
dzeniem na nakazie wydania, aktualne Êwiadectwo le-
karskie. 

5. Dat´ i godzin´ powrotu osadzonego do jednost-
ki penitencjarnej odnotowuje si´ na nakazie wydania. 

§ 90. 1. Wydanie tymczasowo aresztowanego,
wzgl´dem którego nie stosuje si´ przepisów o wyko-
nywaniu kary pozbawienia wolnoÊci, do udzia∏u
w czynnoÊci procesowej wymienionej w § 88 ust. 1
i § 89 ust. 1—3 sàdowi i prokuratorowi, do dyspozycji
którego on nie pozostaje, wymaga ka˝dorazowo pi-
semnej zgody organu dysponujàcego, chyba ˝e organ
ten ustali inaczej.

2. O koniecznoÊci uzyskania zgody, o której mowa
w ust. 1, jednostka penitencjarna powiadamia organ
wzywajàcy.

§ 91. 1. Je˝eli jednostka penitencjarna otrzyma na-
kaz wydania do udzia∏u w czynnoÊci procesowej osa-
dzonego: 

1) zakwalifikowanego jako wymagajàcego osadzenia
w areszcie Êledczym lub w zak∏adzie karnym typu
zamkni´tego w warunkach zapewniajàcych wzmo-
˝onà ochron´ spo∏eczeƒstwa i bezpieczeƒstwo
aresztu lub zak∏adu, w wyznaczonym oddziale lub
celi,

2) któremu wymierzono kar´ 25 lat pozbawienia wol-
noÊci albo do˝ywotniego pozbawienia wolnoÊci,

3) który mo˝e byç powodem napadu na konwój

— powiadamia si´ o tym organ wzywajàcy. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli okolicz-
noÊci te sà znane organowi wzywajàcemu w zwiàzku
z prowadzonym post´powaniem karnym albo uprzed-
nio wys∏anym zawiadomieniem, o którym mowa
w art. 212a § 1 k.k.w. 

3. Przy wydawaniu osadzonego do udzia∏u w czyn-
noÊci procesowej informuje si´ organ doprowadzajà-
cy o okolicznoÊciach, o których mowa w ust. 1. Przyj´-
cie informacji do wiadomoÊci organ ten potwierdza na
nakazie wydania niezale˝nie od czynnoÊci wymienio-
nych w § 10 ust. 2. 

4. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio w wypad-
ku, gdy administracja jednostki penitencjarnej uzna za
konieczne przekazanie organowi doprowadzajàcemu
innych informacji istotnych ze wzgl´du na bezpieczeƒ-
stwo osadzonego albo organu wzywajàcego lub do-
prowadzajàcego. 

§ 92. 1. W razie zaistnienia przyczyny uniemo˝li-
wiajàcej udzia∏ osadzonego w czynnoÊci procesowej
dokonywanej poza terenem jednostki penitencjarnej,
powiadamia si´ o tym organ wzywajàcy i na jego ˝à-
danie przesy∏a stosowny dokument. 

2. O otrzymaniu nakazu wydania osadzonego, któ-
ry w jednostce penitencjarnej nie przebywa, powiada-
mia si´ organ wzywajàcy. Nakaz wydania zwraca si´
organowi wzywajàcemu, podajàc przyczyn´ zwrotu
oraz, je˝eli jest to mo˝liwe, miejsce aktualnego poby-
tu osoby wzywanej. 

3. Przepisu ust. 2 nie stosuje si´, je˝eli z treÊci
otrzymanego dokumentu wynika, ˝e osadzony ma byç
przetransportowany z innej jednostki penitencjarnej
przed terminem zaplanowanej czynnoÊci. 

4. W wypadkach wymienionych w ust. 1 i 2 powia-
damia si´ tak˝e organ doprowadzajàcy, który wed∏ug
posiadanych przez jednostk´ penitencjarnà informacji
mia∏ doprowadziç osadzonego do miejsca planowanej
czynnoÊci procesowej. 

§ 93. Je˝eli osadzony wzywany do udzia∏u w czyn-
noÊci procesowej jest pozbawiony wolnoÊci tak˝e
w innej sprawie ni˝ ta, w której przeprowadzana jest
czynnoÊç, zawiadamia si´ o tym organ wzywajàcy. Za-
wiadomienie przekazuje si´, za pokwitowaniem na je-
go kopii, organowi doprowadzajàcemu.

§ 94. W razie otrzymania nakazów wydania osa-
dzonego do udzia∏u w kilku czynnoÊciach proceso-
wych, które majà byç dokonane w tym samym dniu,
powiadamia si´ o tym organy wzywajàce, wnoszàc
o uzgodnienie terminów czynnoÊci. 

§ 95. 1. Osadzonego, wzywanego do udzia∏u
w czynnoÊci procesowej dokonywanej w innej miej-
scowoÊci, transportuje si´ do aresztu Êledczego wska-
zanego przez organ wzywajàcy, na podstawie wysta-
wionego przez sàd lub prokuratora nakazu wydania
z zawartà w nim informacjà o majàcym nastàpiç prze-
transportowaniu.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ w razie mo˝liwo-
Êci doprowadzenia osadzonego po dokonaniu czynno-
Êci procesowej do jednostki penitencjarnej, z której zo-
sta∏ wydany. 

3. W celu wykorzystania wolnych miejsc w pojaz-
dach przetransportowanie mo˝e byç dokonane, za
zgodà organu wzywajàcego, przez jednostk´ peniten-
cjarnà.

4. Przej´cie transportowanego osadzonego oraz
jego dokumentacji i depozytu organ doprowadzajàcy
potwierdza na wykazie transportowym. 

5. W wypadku gdy polecenie przetransportowania
tymczasowo aresztowanego wyda∏ jeden z kilku orga-
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nów dysponujàcych, nakaz wydania zwraca si´ orga-
nowi wzywajàcemu, wnoszàc o uzgodnienie prze-
transportowania z innymi organami. 

6. Przepis ust. 5 stosuje si´ odpowiednio do orga-
nu wzywajàcego oraz skazanego lub ukaranego, je˝eli
jego pobyt w danej jednostce penitencjarnej jest nie-
zb´dny ze wzgl´du na udzia∏ w czynnoÊciach proceso-
wych w sprawie, w której nie zastosowano tymczaso-
wego aresztowania.

7. Je˝eli przetransportowanie, o którym mowa
w ust. 1, zwiàzane jest z koniecznoÊcià doprowadzenia
do sàdu lub prokuratora tymczasowo aresztowanego
poszukiwanego, nakaz wydania mo˝e byç przes∏any
telefaksem. 

8. Przepisy § 88 ust. 2, § 90 ust. 1, § 91 oraz § 92
stosuje si´ odpowiednio.

§ 96. 1. Po zakoƒczeniu czynnoÊci procesowych
z udzia∏em osadzonego ustala si´, czy ma on powró-
ciç do jednostki penitencjarnej, w której uprzednio
przebywa∏, czy te˝ odst´puje si´ od przetransportowa-
nia lub kieruje osadzonego do innej jednostki,
uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci jego miejsce zamiesz-
kania, przeznaczenie zak∏adów karnych oraz wolne
miejsca zakwaterowania w tych zak∏adach. Wniosek
o wydanie organowi doprowadzajàcemu polecenia
przetransportowania osadzonego do jednostki, w któ-
rej uprzednio przebywa∏, lub informacj´, ˝e wydanie
takiego polecenia jest zb´dne, przesy∏a si´ organowi
wzywajàcemu. 

2. Przetransportowanie osadzonego przez organ
doprowadzajàcy po zakoƒczeniu czynnoÊci proceso-
wych nast´puje po otrzymaniu nakazu wydania z za-
wartà w nim informacjà o majàcym nastàpiç prze-
transportowaniu do wskazanej w nakazie jednostki
penitencjarnej.

3. Przepisy § 95 ust. 3 i 4 stosuje si´ odpowiednio. 

§ 97. Skazany, ukarany oraz tymczasowo areszto-
wany, wzgl´dem którego stosuje si´ przepisy o wyko-
nywaniu kary pozbawienia wolnoÊci, mo˝e byç wyda-
wany do udzia∏u w czynnoÊciach procesowych z zak∏a-
du karnego, w którym przebywa. 

§ 98. Wydawanie i przyjmowanie osadzonych
w zwiàzku z udzia∏em w czynnoÊciach procesowych
dokonywanych poza terenem jednostki penitencjarnej
odbywa si´ ka˝dego dnia przez ca∏à dob´, z zachowa-
niem zasad bezpieczeƒstwa tej jednostki. 

§ 99. 1. W razie zwolnienia osadzonego po doko-
naniu czynnoÊci procesowej, organ doprowadzajàcy,
któremu zosta∏ on wydany, dor´czajàc do aresztu Êled-
czego postanowienie o uchyleniu tymczasowego
aresztowania i nakaz zwolnienia, przekazuje informa-

cj´ dotyczàcà miejsca i czasu zwolnienia, je˝eli nie za-
wiera jej nakaz zwolnienia. 

2. W wypadku gdy tymczasowo aresztowany po-
szukiwany zostanie zwolniony po czynnoÊci proceso-
wej dokonanej w trakcie transportowania, o którym
mowa w § 95 ust. 7, organ dysponujàcy, zarzàdzajàc
zwolnienie, powiadamia o tym telefaksem lub telefo-
nicznie areszt Êledczy, do którego przetransportowa-
nie mia∏o nastàpiç. Akta osobowe, dokumenty osobi-
ste i depozyty oraz dokumenty wymienione w ust. 1
organ doprowadzajàcy dor´cza niezw∏ocznie do tej
jednostki. Przepisy § 63 ust. 2 i § 120 ust. 1 i 3 stosuje
si´ odpowiednio. 

3. Osadzonego doprowadza si´ do jednostki peni-
tencjarnej, je˝eli podlega osadzeniu w innej sprawie. 

§ 100. 1. Do dokonania w areszcie Êledczym czyn-
noÊci procesowej z udzia∏em tymczasowo aresztowa-
nego, wzgl´dem którego nie stosuje si´ przepisów
o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoÊci, sà
uprawnieni:

1) prokuratorzy i asesorzy jednostki organizacyjnej
prokuratury prowadzàcej lub nadzorujàcej post´-
powanie przygotowawcze w sprawie, w której na-
stàpi∏o tymczasowe aresztowanie, chyba ˝e kie-
rownik jednostki zastrze˝e to uprawnienie tylko
dla wskazanego prokuratora lub asesora — na
podstawie legitymacji s∏u˝bowej;

2) funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, Stra˝y Granicznej, ˝o∏nierze ˚an-
darmerii Wojskowej, funkcjonariusze finansowych
organów dochodzenia lub organów nadrz´dnych
nad finansowymi organami dochodzenia, je˝eli
prowadzà post´powanie przygotowawcze w spra-
wie, w której nastàpi∏o tymczasowe aresztowanie
— na podstawie legitymacji s∏u˝bowej oraz pisem-
nego upowa˝nienia organu dysponujàcego albo
w∏aÊciwego prze∏o˝onego;

3) s´dziowie i asesorzy sàdowi, je˝eli prowadzà po-
st´powanie w sprawie, w której nastàpi∏o tymcza-
sowe aresztowanie — na podstawie legitymacji
s∏u˝bowej; 

4) biegli oraz aplikanci sàdowi lub prokuratury — na
podstawie dokumentu to˝samoÊci oraz pisemne-
go upowa˝nienia organu dysponujàcego. 

2. Je˝eli czynnoÊç procesowa jest dokonywana
w ramach pomocy prawnej, osoby wymienione
w ust. 1 pkt 1 i 3 sà uprawnione do ich dokonywania
na podstawie legitymacji s∏u˝bowej oraz wniosku or-
ganu dysponujàcego o udzielenie pomocy prawnej. 

3. Przy dokonywaniu czynnoÊci procesowej
w areszcie Êledczym przepisy § 90 stosuje si´ odpo-
wiednio. 
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§ 101. Do dokonania w jednostce penitencjarnej
czynnoÊci procesowej z udzia∏em skazanego, ukarane-
go oraz tymczasowo aresztowanego, wzgl´dem które-
go stosuje si´ przepisy o wykonywaniu kary pozba-
wienia wolnoÊci, sà uprawnione osoby wymienione
w § 100 ust. 1 w:

1) pkt 1 i 3 — na podstawie legitymacji s∏u˝bowej; 

2) pkt 2 — na podstawie legitymacji s∏u˝bowej oraz
pisemnego upowa˝nienia w∏aÊciwego prze∏o˝one-
go; 

3) pkt 4 — na podstawie dokumentu to˝samoÊci oraz
pisemnego upowa˝nienia sàdu lub prokuratora. 

§ 102. 1. Udzielenie obroƒcy lub pe∏nomocnikowi
b´dàcemu adwokatem albo radcà prawnym oraz no-
tariuszowi widzenia:

1) ze skazanym, ukaranym oraz z tymczasowo aresz-
towanym, wzgl´dem którego stosuje si´ przepisy
o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoÊci, na-
st´puje na podstawie legitymacji s∏u˝bowej;

2) z tymczasowo aresztowanym, wzgl´dem którego
nie stosuje si´ przepisów o wykonywaniu kary po-
zbawienia wolnoÊci, nast´puje na podstawie legi-
tymacji s∏u˝bowej oraz zarzàdzenia o zgodzie na
widzenie wydanego przez organ dysponujàcy.
W wypadku gdy tymczasowo aresztowany pozo-
staje do dyspozycji kilku organów, jest wymagane
dostarczenie zarzàdzenia wydanego przez ka˝dy
z organów. 

2. Na zarzàdzeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
odnotowuje si´ dat´ oraz nazwisko osoby nadzorujà-
cej widzenie, je˝eli organ dysponujàcy zastrze˝e przy
widzeniu obecnoÊç swojà lub osoby upowa˝nionej.

3. Widzenia, o których mowa w ust. 1, odbywajà
si´ w godzinach urz´dowania administracji jednostki
penitencjarnej, w pomieszczeniach przeznaczonych
do dokonywania czynnoÊci procesowych. Za zgodà
dyrektora widzenie mo˝e byç zrealizowane w innym
czasie i miejscu. 

4. Przepisy ust. 1 pkt 2 i ust. 2 stosuje si´ odpo-
wiednio do udzielania widzeƒ z rodzinà i innymi oso-
bami, z tym ˝e na zarzàdzeniu o zgodzie na widzenie
odnotowuje si´ ponadto czas trwania widzenia.

§ 103. 1. Do przes∏uchiwania skazanych, ukara-
nych oraz tymczasowo aresztowanych, wzgl´dem któ-
rych stosuje si´ przepisy o wykonywaniu kary pozba-
wienia wolnoÊci, w sprawach o przest´pstwa skarbo-
we oraz wykroczenia skarbowe, sà uprawnieni funk-
cjonariusze finansowych organów dochodzenia lub
organów nadrz´dnych nad finansowymi organami
dochodzenia — je˝eli prowadzà post´powanie przygo-
towawcze w sprawie — na podstawie legitymacji s∏u˝-

bowej oraz pisemnego upowa˝nienia w∏aÊciwego
prze∏o˝onego.

2. Przes∏uchiwanie tymczasowo aresztowanych,
wzgl´dem których nie stosuje si´ przepisów o wyko-
nywaniu kary pozbawienia wolnoÊci, nast´puje po-
nadto na podstawie pisemnego zezwolenia organu
dysponujàcego, je˝eli osoby wymienione w ust. 1 pro-
wadzà post´powanie przygotowawcze w innej spra-
wie ni˝ ta, w której nastàpi∏o tymczasowe aresztowa-
nie; przepis § 102 ust. 1 pkt 2 stosuje si´ odpowiednio.

§ 104. 1. CzynnoÊci procesowe z udzia∏em osadzo-
nych sà dokonywane na terenie jednostki penitencjar-
nej w godzinach urz´dowania administracji, w prze-
znaczonych na ten cel pomieszczeniach. 

2. Z wa˝nych wzgl´dów czynnoÊci, o których mo-
wa w ust. 1, mogà byç dokonywane w innych godzi-
nach, pomi´dzy apelem porannym a wieczornym. 

3. W wypadkach szczególnie wa˝nych i niecierpià-
cych zw∏oki czynnoÊci procesowe mogà byç dokonane
równie˝ po apelu wieczornym, je˝eli przeprowadza je
prokurator albo, za jego pisemnym zezwoleniem, inna
osoba.

4. O koniecznoÊci dokonania czynnoÊci, o której
mowa w ust. 2 i 3, nale˝y uprzedziç dyrektora albo
osob´, która go zast´puje. 

§ 105. Wydanie organowi doprowadzajàcemu
tymczasowo aresztowanego w celu umieszczenia
w zak∏adzie leczniczym, w zwiàzku z jego stanem zdro-
wia, nast´puje na podstawie wydanego przez organ
dysponujàcy pisemnego polecenia wskazujàcego ten
zak∏ad i okreÊlajàcego warunki umieszczenia w nim
tymczasowo aresztowanego. Przepisy § 88 ust. 2 i 3,
§ 89 ust. 4 oraz § 91 stosuje si´ odpowiednio. 

Rozdzia∏ 8

Post´powanie z korespondencjà

§ 106. 1. Adresowanà do osadzonego przesy∏k´
z korespondencjà urz´dowà z do∏àczonym potwier-
dzeniem odbioru dor´cza si´ adresatowi za pokwito-
waniem na tym potwierdzeniu. Sekretariat jednostki
penitencjarnej odnotowuje na potwierdzeniu odbioru
numer przesy∏ki poleconej, jaki nadano przes∏anej
przesy∏ce.

2. Na potwierdzeniu odbioru korespondencji osa-
dzony wpisuje dat´ i potwierdza odbiór pisma czytel-
nym podpisem zawierajàcym imi´ i nazwisko, a dor´-
czajàcy wpisuje dat´ dor´czenia i potwierdza swym
podpisem sposób dor´czenia.

3. Potwierdzenie odbioru przekazuje si´ placówce
pocztowej nie póêniej ni˝ trzeciego dnia roboczego od
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daty wp∏ywu korespondencji. Potwierdzenia ewiden-
cjonuje sekretariat jednostki penitencjarnej. 

4. Przesy∏k´ z korespondencjà urz´dowà przes∏anà
jako przesy∏ka polecona bez potwierdzenia odbioru
dor´cza si´ adresatowi za pokwitowaniem w rejestrze
korespondencji. 

5. TreÊç adresowanej do jednostki penitencjarnej
korespondencji urz´dowej, z której wynika, ˝e osadzo-
ny powinien si´ z nià zaznajomiç, podaje si´ do wia-
domoÊci zainteresowanemu. Przepis ust. 2 stosuje si´
odpowiednio, z tym ˝e adnotacji dokonuje si´ na kore-
spondencji.

§ 107. 1. W wypadku braku mo˝liwoÊci dor´czenia
osadzonemu przesy∏ki z korespondencjà z do∏àczo-
nym potwierdzeniem odbioru, odmowy jej przyj´cia
albo niemo˝noÊci pokwitowania jej odbioru przez ad-
resata, umieszcza si´ o tym wzmiank´ na potwierdze-
niu odbioru. Odmow´ pokwitowania odbioru przesy∏-
ki uwa˝a si´ za odmow´ jej przyj´cia. Wzmianka po-
winna zawieraç dat´ i czytelny podpis dor´czajàcego. 

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do prze-
sy∏ki z korespondencjà przes∏anej jako przesy∏ka pole-
cona bez potwierdzenia odbioru, z tym ˝e wzmiank´
umieszcza si´ na przesy∏ce oraz w rejestrze korespon-
dencji. 

3. W wypadku odmowy albo niemo˝noÊci potwier-
dzenia zaznajomienia si´ przez osadzonego z treÊcià
korespondencji, o której mowa w § 106 ust. 5, umiesz-
cza si´ o tym wzmiank´ na korespondencji.

4. Niedor´czonà lub nieprzyj´tà przesy∏k´ z kore-
spondencjà przekazuje si´ placówce pocztowej nie
póêniej ni˝ trzeciego dnia roboczego od daty jej wp∏y-
wu do jednostki penitencjarnej, udzielajàc, w miar´
mo˝liwoÊci, informacji o aktualnym miejscu pobytu
adresata. 

5. Przekazywana placówce pocztowej przesy∏ka
z korespondencjà, o której mowa w ust. 4, powinna
byç zabezpieczona w sposób uniemo˝liwiajàcy zapo-
znanie si´ z treÊcià korespondencji przez osoby nie-
uprawnione, w szczególnoÊci w wypadku, gdy prze-
sy∏ka by∏a otwierana. 

6. W wypadku odmowy przyj´cia lub pokwitowa-
nia odbioru przesy∏ki z korespondencjà urz´dowà nie-
wymienionej w ust. 1 i 2 oraz przesy∏ki z koresponden-
cjà dotyczàcà post´powania cywilnego, pozostawia
si´ jà osadzonemu w miejscu dor´czenia, umieszcza-
jàc o tym wzmiank´ odpowiednio w rejestrze kore-
spondencji lub na potwierdzeniu odbioru. 

7. Je˝eli adresatem przesy∏ki z korespondencjà jest
osadzony korzystajàcy z przepustki, czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 1—6, dokonuje si´ nie póêniej ni˝

pierwszego dnia roboczego po dniu wyznaczonym ja-
ko termin powrotu do jednostki penitencjarnej.

§ 108. 1. Przesy∏k´ z korespondencjà urz´dowà ad-
resowanà do osadzonego przetransportowanego do
innej jednostki penitencjarnej przesy∏a si´ w Êlad za
przetransportowanym, z powiadomieniem nadawcy
pisma. W wypadku przesy∏ki z korespondencjà, do
której do∏àczono potwierdzenie odbioru, stosuje si´
odpowiednio przepis § 107 ust. 4.

2. Korespondencj´ urz´dowà adresowanà do jed-
nostki penitencjarnej dotyczàcà osadzonego przesy∏a
si´ w Êlad za przetransportowanym, z powiadomie-
niem nadawcy pisma, o ile z jej treÊci nie wynika, ˝e
powinna byç za∏atwiona i przechowywana przez admi-
nistracj´ jednostki penitencjarnej, do której by∏a adre-
sowana.

3. W wypadku przesy∏ki z korespondencjà prywat-
nà adresowanej do osadzonego przetransportowane-
go do innej jednostki penitencjarnej stosuje si´ odpo-
wiednio przepis § 107 ust. 4.

§ 109. 1. Je˝eli sàd lub prokurator przeÊle akta
sprawy w celu przejrzenia ich przez osadzonego, zwra-
ca si´ je w terminie okreÊlonym przez ten organ. Do
akt do∏àcza si´ pisemne oÊwiadczenie osadzonego, ˝e
je przejrza∏. Przepis § 107 ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio.

2. W wypadku gdy zapoznanie si´ przez osadzone-
go z aktami we wskazanym terminie nie jest mo˝liwe,
uzgadnia si´ z sàdem lub prokuratorem termin zwrotu
akt. 

§ 110. 1. Je˝eli wzgl´dem tymczasowo aresztowa-
nego nie stosuje si´ przepisów o wykonywaniu kary
pozbawienia wolnoÊci, jego korespondencj´ przesy∏a
si´ temu organowi dysponujàcemu, którego postano-
wienie o tymczasowym aresztowaniu wprowadzono
do wykonania jako pierwsze, chyba ˝e organy dyspo-
nujàce postanowià inaczej. Przepisu nie stosuje si´ do
zawiadomieƒ, o których mowa w § 40. 

2. Korespondencj´ prowadzonà w j´zyku obcym
skazanego, ukaranego oraz tymczasowo aresztowane-
go, wzgl´dem którego stosuje si´ przepisy o wykony-
waniu kary pozbawienia wolnoÊci, przesy∏a si´ do
w∏aÊciwego okr´gowego inspektoratu S∏u˝by Wi´-
ziennej, je˝eli jednostka penitencjarna nie ma mo˝li-
woÊci jej przet∏umaczenia. 

3. Nadzoru nad korespondencjà skazanych i ukara-
nych dokonuje wyznaczony przez dyrektora funkcjo-
nariusz, który przekazuje w∏aÊciwemu wychowawcy
istotne informacje uzyskane w wyniku tej czynnoÊci.

4. Cenzurowania korespondencji skazanych i uka-
ranych innej ni˝ wymieniona w art. 8 § 3, art. 102
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pkt 11 i art. 103 § 1 k.k.w. dokonuje wychowawca, któ-
ry przekazuje kierownikowi dzia∏u ochrony informacje
dotyczàce bezpieczeƒstwa jednostki penitencjarnej
lub ochrony interesu spo∏ecznego, uzyskane w wyniku
tej czynnoÊci.

5. W wypadku gdy organ dysponujàcy odstàpi od
cenzurowania korespondencji tymczasowo areszto-
wanego, wzgl´dem którego nie stosuje si´ przepisów
o wykonywaniu kary pozbawienia wolnoÊci, przepis
ust. 4 stosuje si´ odpowiednio. 

6. Je˝eli wychowawca po zapoznaniu si´ z treÊcià
korespondencji uzna, ˝e zachodzi koniecznoÊç usuni´-
cia cz´Êci tekstu lub uczynienia go nieczytelnym albo
zatrzymania, przedstawia dyrektorowi wniosek w tej
sprawie.

7. Przepisy ust. 1—6 stosuje si´ do korespondencji
urz´dowej i prywatnej. 

8. W uzasadnionych wypadkach czynnoÊci, o któ-
rych mowa w ust. 3—6, mo˝e dokonaç wyznaczony
przez dyrektora inny funkcjonariusz. 

Rozdzia∏ 9 

Zwalnianie osadzonych

§ 111. 1. Zwolnienie tymczasowo aresztowanego
ze sprawy nast´puje na skutek up∏ywu terminu stoso-
wania tymczasowego aresztowania, je˝eli areszt Êled-
czy nie otrzyma∏ w tej sprawie odpisu prawomocnego
wyroku skazujàcego na kar´ pozbawienia wolnoÊci
wraz z nakazem przyj´cia albo zawiadomienia o skaza-
niu wyrokiem prawomocnym. 

2. Zwolnienie tymczasowo aresztowanego ze spra-
wy nast´puje równie˝ po otrzymaniu: 

1) odpisu postanowienia o uchyleniu tymczasowego
aresztowania wydanego przez:

a) organ dysponujàcy,

b) sàd w∏aÊciwy do rozpoznania za˝alenia na po-
stanowienie o zastosowaniu tymczasowego
aresztowania lub wniosku w przedmiocie dal-
szego jego stosowania 

— wraz z nakazem zwolnienia;

2) odpisu postanowienia sàdu o uchyleniu postano-
wienia przed∏u˝ajàcego tymczasowe aresztowa-
nie, wraz z nakazem zwolnienia;

3) odpisu protoko∏u przyj´cia por´czenia majàtkowe-
go, wraz z nakazem zwolnienia;

4) odpisu prawomocnego orzeczenia sàdu w przed-
miocie Êrodka zabezpieczajàcego polegajàcego na
umieszczeniu tymczasowo aresztowanego w za-

k∏adzie psychiatrycznym lub zak∏adzie leczenia od-
wykowego, wraz z poleceniem doprowadzenia do
w∏aÊciwego zak∏adu;

5) odpisu pisma Ministra SprawiedliwoÊci zawierajà-
cego rozstrzygni´cie w przedmiocie wydania Êci-
ganego tymczasowo aresztowanego cudzoziemca
obcemu paƒstwu, wraz z nakazem wydania;

6) odpisu pisma Ministra SprawiedliwoÊci zawierajà-
cego rozstrzygni´cie w przedmiocie przekazania
tymczasowo aresztowanego cudzoziemca obce-
mu paƒstwu, wraz z nakazem wydania;

7) odpisu postanowienia o uchyleniu tymczasowego
aresztowania lub o zmianie tego Êrodka zapobie-
gawczego na ∏agodniejszy wobec wychowanka za-
k∏adu poprawczego, wraz z nakazem wydania z za-
wartà w nim informacjà o umieszczeniu go w za-
k∏adzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich;

8) innego dokumentu, z treÊci którego wynika, ˝e
tymczasowo aresztowany powinien byç zwolnio-
ny, wraz z odpowiednim nakazem.

3. Przepisy ust. 2 pkt 1 lit. b, pkt 2, 4 i 7 stosuje si´,
chocia˝by nie nades∏ano uprzednio zawiadomienia
o przekazaniu tymczasowo aresztowanego do dyspo-
zycji sàdu. 

4. Zwolnienie tymczasowo aresztowanego ze spra-
wy nast´puje w dniu up∏ywu terminu stosowania tym-
czasowego aresztowania albo w dniu wp∏ywu doku-
mentów wymienionych w ust. 2, chyba ˝e okreÊlono
w nich inny dzieƒ zwolnienia. 

5. Zwolnienie osoby pozbawionej wolnoÊci na te-
rytorium innego paƒstwa, czasowo wydanej w celu
z∏o˝enia zeznaƒ w charakterze Êwiadka lub dokonania
z jej udzia∏em innej czynnoÊci procesowej przed pol-
skim sàdem lub prokuratorem w toczàcym si´ post´-
powaniu karnym, nast´puje po otrzymaniu odpisu po-
stanowienia polskiego sàdu zarzàdzajàcego zwolnie-
nie z aresztu Êledczego takiej osoby, wraz z nakazem
wydania. 

6. Dokumenty wymienione w ust. 2 pkt 5—7 mogà
byç przes∏ane telefaksem.

§ 112. 1. Zwolnienie skazanego lub ukaranego ze
sprawy nast´puje na skutek wykonania w ca∏oÊci kary
lub Êrodka przymusu, z zastrze˝eniem § 48 ust. 3.

2. Zwolnienie skazanego lub ukaranego ze sprawy
nast´puje równie˝ po otrzymaniu: 

1) odpisu postanowienia o: 

a) udzieleniu przerwy w wykonaniu kary, 

b) udzieleniu warunkowego zwolnienia, 

c) zastosowaniu amnestii, 
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d) wstrzymaniu wykonania kary,

e) zawieszeniu post´powania wykonawczego,

f)  umorzeniu post´powania wykonawczego,

g) roz∏o˝eniu grzywny na raty, 

h) zamianie zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci
na wykonywanie pracy spo∏ecznie u˝ytecznej,

i)  warunkowym zawieszeniu wykonania zast´p-
czej kary pozbawienia wolnoÊci, 

j)  przywróceniu terminu do wniesienia Êrodka od-
wo∏awczego od wykonywanego orzeczenia, 

k) uchyleniu aresztowania wykonywanego
w zwiàzku z wymierzeniem kary porzàdkowej
lub stosowaniem Êrodka przymusu

— wraz z nakazem zwolnienia; 

2) zarzàdzenia zwolnienia skazanego, w wypadku wy-
mierzenia w wyroku ∏àcznym kary ni˝szej od okre-
su odbytych i po∏àczonych ju˝ kar pozbawienia
wolnoÊci lub równej temu okresowi, wraz z odpi-
sem nieprawomocnego wyroku ∏àcznego i naka-
zem zwolnienia;

3) odpisu wyroku kasacyjnego uchylajàcego zaskar-
˝ony wyrok, wraz z nakazem zwolnienia; 

4) odpisu zarzàdzenia o zwolnieniu skazanego
w zwiàzku z zastosowaniem prawa ∏aski, wraz
z nakazem zwolnienia;

5) zarzàdzenia zwolnienia wydanego przez w∏aÊciwy
sàd w zwiàzku ze z∏o˝eniem kwoty pieni´˝nej przy-
padajàcej do uiszczenia tytu∏em grzywny zamie-
nionej na zast´pczà kar´ pozbawienia wolnoÊci
lub zast´pczà kar´ aresztu, wraz z nakazem zwol-
nienia; 

6) pisma g∏ównego ksi´gowego jednostki peniten-
cjarnej informujàcego o wysokoÊci kwoty pieni´˝-
nej uiszczonej w tej jednostce tytu∏em grzywny za-
mienionej na zast´pczà kar´ pozbawienia wolno-
Êci lub zast´pczà kar´ aresztu, je˝eli kwota ta jest
równa kwocie pozosta∏ej jeszcze do uiszczenia —
z uwzgl´dnieniem okresu ju˝ wykonanej kary za-
st´pczej; przepis § 49 ust. 1 stosuje si´ odpowied-
nio; 

7) odpisu prawomocnego wyroku, którym orzeczono
Êrodek zabezpieczajàcy polegajàcy na umieszcze-
niu skazanego w zamkni´tym zak∏adzie leczenia
odwykowego, wraz z poleceniem doprowadzenia
do w∏aÊciwego zak∏adu, a je˝eli wobec skazanego
jest wykonywana równie˝ kara pozbawienia wol-
noÊci lub aresztu orzeczona w innej sprawie, po-
nadto zarzàdzenia s´dziego penitencjarnego o wy-
konaniu w pierwszej kolejnoÊci Êrodka zabezpie-
czajàcego;

8) odpisu prawomocnego postanowienia sàdu o do-
puszczalnoÊci przekazania, w celu wykonania kary
w paƒstwie obcym, cudzoziemca skazanego przez
sàd polski, wraz z nakazem wydania;

9) innego dokumentu, z treÊci którego wynika, ˝e ska-
zany lub ukarany powinien byç zwolniony, wraz
z odpowiednim nakazem. 

3. Zwolnienie skazanego lub ukaranego ze sprawy
nast´puje w dniu, w którym up∏ywa termin koƒca ka-
ry lub stosowania Êrodka przymusu, albo w dniu
wp∏ywu dokumentów wymienionych w ust. 2, chyba
˝e okreÊlono w nich inny dzieƒ zwolnienia. 

§ 113. 1. W razie stwierdzenia niewa˝noÊci orze-
czenia zwolnienie osadzonego nast´puje po otrzyma-
niu postanowienia sàdu w tym przedmiocie, wraz
z nakazem zwolnienia. 

2. W wypadku stwierdzenia, ˝e pozbawienie wol-
noÊci nastàpi∏o niezgodnie z prawem, zwolnienie osa-
dzonego mo˝e nastàpiç tak˝e po otrzymaniu wydane-
go w tym przedmiocie zarzàdzenia s´dziego peniten-
cjarnego, wraz z nakazem zwolnienia.

§ 114. W razie uzasadnionego przypuszczenia, ˝e
orzeczenie skutkujàce zwolnienie osadzonego zosta∏o
wydane niezgodnie z prawem, dyrektor powiadamia
o tym natychmiast s´dziego penitencjarnego; przy-
puszczenie takie nie stanowi podstawy do odmowy
wykonania orzeczenia. Kopi´ powiadomienia w∏àcza
si´ do akt osobowych cz´Êç „A”. 

§ 115. 1. Zwolnienie osadzonego z jednostki peni-
tencjarnej nast´puje w dniu:

1) w którym up∏ywa termin stosowania tymczasowe-
go aresztowania;

2) w którym up∏ywa termin koƒca kary lub stosowa-
nia Êrodka przymusu;

3) poprzedzajàcym termin koƒca kary lub stosowania
Êrodka przymusu, je˝eli termin ten przypada na
dzieƒ ustawowo wolny od pracy. Jako termin
zwolnienia odnotowywany w dokumentacji przyj-
muje si´ dzieƒ, w którym nastàpi∏o faktyczne zwol-
nienie;

4) wp∏ywu do jednostki penitencjarnej, w której osa-
dzony przebywa, dokumentów skutkujàcych zwol-
nienie, chyba ˝e okreÊlono w nich inny dzieƒ zwol-
nienia. 

2. W wypadku wymienionym w ust. 1 pkt 1 zwol-
nienie nast´puje nie wczeÊniej, ni˝ o godz. 1400, chyba
˝e w postanowieniu w przedmiocie tymczasowego
aresztowania okreÊlono innà godzin´ jego up∏ywu al-
bo wp∏yn´∏o powiadomienie, ˝e tymczasowe areszto-
wanie nie b´dzie przed∏u˝one lub ˝e wydane zosta∏o
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postanowienie o odmowie przed∏u˝enia tymczasowe-
go aresztowania albo o uchyleniu postanowienia
przed∏u˝ajàcego tymczasowe aresztowanie.

3. W wypadku gdy zwolnienie odbywa si´ po go-
dzinach pracy lub dy˝uru pracowników dzia∏u ewiden-
cji, realizuje je, w zakresie ustalonym przez dyrektora,
dowódca zmiany.

§ 116. Zwolnienie z jednostki penitencjarnej osoby
osadzonej w kilku sprawach mo˝e nastàpiç wy∏àcznie
w wypadku, gdy w ka˝dej z tych spraw istniejà podsta-
wy zwolnienia. 

§ 117. 1. O majàcym nastàpiç zwolnieniu osadzo-
nego z jednostki penitencjarnej kierownik powiada-
mia na piÊmie zainteresowane s∏u˝by tej jednostki
w terminie ustalonym przez dyrektora. Kopi´ powia-
domienia przechowuje si´ w dokumentacji dzia∏u
ewidencji.

2. Je˝eli termin zwolnienia nie by∏ wczeÊniej zna-
ny, powiadomienie o zwolnieniu przekazuje si´ po
otrzymaniu dokumentów skutkujàcych zwolnienie,
przy czym powiadomieniem mo˝e byç karta zwolnie-
nia osadzonego. 

3. Przygotowanie osadzonego do zwolnienia po-
szczególne s∏u˝by potwierdzajà na wystawionej przez
dzia∏ ewidencji karcie zwolnienia, którà przechowuje
si´ w dokumentacji dzia∏u finansowego. 

4. Po potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 3, w∏a-
Êciwe s∏u˝by przekazujà do dzia∏u ewidencji informa-
cje niezb´dne do sporzàdzenia Êwiadectwa zwolnie-
nia. 

§ 118. 1. Przed zwolnieniem osadzonego z jednost-
ki penitencjarnej kierownik:

1) sprawdza:

a) akta osobowe cz´Êç „A” wraz z dokumentami
skutkujàcymi zwolnienie, 

b) Êwiadectwo zwolnienia;

2) podpisuje potwierdzenie legalnoÊci zwolnienia ze
sprawy; 

3) do dokumentów wymienionych w pkt 1 i 2 do∏à-
cza: 

a) akta osobowe cz´Êç „B”, 

b) ksià˝k´ zdrowia,

c) akta osobowe cz´Êç „C”,

d) zaÊwiadczenie o zatrudnieniu.

2. Po dokonaniu czynnoÊci wymienionych w ust. 1
kierownik ustala — na podstawie pisemnej informacji
przekazanej przez zak∏ad opieki zdrowotnej dla osób

pozbawionych wolnoÊci — zdolnoÊç osadzonego do
samodzielnego powrotu do miejsca zameldowania
lub miejsca przebywania bez zameldowania, a nast´p-
nie sprawdza, czy w∏aÊciwe s∏u˝by jednostki peniten-
cjarnej wykona∏y czynnoÊci niezb´dne dla prawid∏o-
wego zwolnienia osadzonego. 

3. Dokumentacj´ wymienionà w ust. 1 kierownik
przedk∏ada dyrektorowi wraz z kalendarzem zwolnieƒ
skazanych i kalendarzem zwolnieƒ tymczasowo aresz-
towanych, w celu sprawdzenia przez niego prawid∏o-
woÊci zwolnienia oraz podpisania:

1) potwierdzenia legalnoÊci zwolnienia ze sprawy; 

2) Êwiadectwa zwolnienia; 

3) zaÊwiadczenia o zatrudnieniu. 

4. Prawid∏owoÊç zwolnienia z jednostki peniten-
cjarnej dyrektor oraz kierownik potwierdzajà podpi-
sem i odciskiem stempla na obwolucie akt osobowych
cz´Êç „A”. 

5. Je˝eli osadzony nie jest zwalniany z jednostki
penitencjarnej, poniewa˝ podlega osadzeniu w innej
sprawie, kierownik przedk∏ada dyrektorowi akta oso-
bowe cz´Êç „A” wraz z kalendarzem zwolnieƒ skaza-
nych i kalendarzem zwolnieƒ tymczasowo aresztowa-
nych oraz potwierdzeniem legalnoÊci zwolnienia ze
sprawy, w celu sprawdzenia przez niego prawid∏owo-
Êci zwolnienia oraz podpisania potwierdzenia legalno-
Êci zwolnienia ze sprawy. W takim wypadku zasady
okreÊlonej w art. 168 k.k.w. nie stosuje si´.

6. Otrzymanie dokumentów dotyczàcych osadzo-
nego podlegajàcego zwolnieniu ze sprawy w danym
dniu dyrektor potwierdza w kalendarzu zwolnieƒ ska-
zanych i kalendarzu zwolnieƒ tymczasowo aresztowa-
nych podpisem w rubryce „uwagi” przy nazwisku
zwalnianego.

7. Przed zakoƒczeniem urz´dowania dyrektor kon-
troluje, na podstawie kalendarza zwolnieƒ skazanych
i kalendarza zwolnieƒ tymczasowo aresztowanych,
czy przed∏o˝ono mu dokumenty dotyczàce wszystkich
osadzonych podlegajàcych zwolnieniu w danym dniu
oraz w dniach nast´pnych, je˝eli sà one ustawowo
wolne od pracy. Dotyczy to zarówno zwolnieƒ ze spra-
wy, jak i z jednostki penitencjarnej. CzynnoÊç t´ dyrek-
tor potwierdza adnotacjà „Sprawdzi∏em” oraz podpi-
sem i odciskiem stempla na w∏aÊciwej stronie kalen-
darza.

§ 119. Otrzymanie Êwiadectwa zwolnienia oraz do-
kumentów przekazanych do depozytu zwalniany po-
twierdza czytelnym podpisem na obwolucie akt oso-
bowych cz´Êç „A”, z zastrze˝eniem § 123 ust. 1. Prze-
pis § 107 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio. Duplikatu
Êwiadectwa zwolnienia nie sporzàdza si´.
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§ 120. 1. Je˝eli w trakcie dokonywania czynnoÊci
procesowych poza terenem jednostki penitencjarnej
nastàpi∏o zwolnienie tymczasowo aresztowanego,
czynnoÊci zwiàzanych ze zwolnieniem dokonuje si´ po
otrzymaniu dokumentów skutkujàcych zwolnienie. 

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, dokumen-
ty skutkujàce zwolnienie mogà byç przes∏ane telefak-
sem; przepisu § 6 ust. 2 nie stosuje si´. Je˝eli tymcza-
sowo aresztowany jest pozbawiony wolnoÊci tak˝e
w innej sprawie, dokumenty skutkujàce zwolnienie
przekazuje si´ za poÊrednictwem organu doprowadza-
jàcego. 

3. Jako termin zwolnienia odnotowywany w doku-
mentacji przyjmuje si´ dzieƒ, w którym nastàpi∏o fak-
tyczne zwolnienie. 

§ 121. 1. O zwolnieniu tymczasowo aresztowanego
ze sprawy zawiadamia si´: 

1) organ dysponujàcy; 

2) organ, który zarzàdzi∏ zwolnienie. 

2. O zwolnieniu skazanego lub ukaranego ze spra-
wy zawiadamia si´: 

1) w∏aÊciwy sàd; 

2) sàd, który zarzàdzi∏ zwolnienie. 

3. O zwolnieniu d∏u˝nika, wobec którego w post´-
powaniu cywilnym zastosowano Êrodek przymusu
skutkujàcy pozbawienie wolnoÊci, kierownik powiada-
mia na piÊmie kierownika dzia∏u kwatermistrzowskie-
go, informujàc o liczbie dni aresztu, który by∏ wykony-
wany wobec d∏u˝nika, celem rozliczenia z komorni-
kiem kwoty, o której mowa w § 25 ust. 2.

4. O zwolnieniu osadzonego z jednostki peniten-
cjarnej zawiadamia si´ ponadto organy wymienione
w § 42 ust. 1 i 2.

5. W zawiadomieniach o zwolnieniu przesy∏anych
do organów wymienionych w ust. 1, 2 i 4 podaje si´
w szczególnoÊci dat´ i przyczyn´ zwolnienia. 

6. W zawiadomieniach o zwolnieniu osadzonego
z jednostki penitencjarnej, przesy∏anych do organów
wymienionych w ust. 1 i 2, odnotowuje si´ ponadto
informacje o miejscu przebywania osadzonego po
zwolnieniu oraz o zwolnieniu z jednostki penitencjar-
nej, w trybie art. 168 k.k.w., przed ustalonym termi-
nem koƒca kary lub Êrodka przymusu.

§ 122. 1. O terminie zwolnienia skazanego i ukara-
nego cudzoziemca z jednostki penitencjarnej — na
trzy miesiàce przed tym terminem — a ponadto 
o wszcz´ciu wobec niego przed sàdem penitencjar-
nym post´powania w sprawie o warunkowe zwolnie-

nie albo udzielenie przerwy w wykonaniu kary powia-
damia si´:

1) najbli˝sze dla jednostki penitencjarnej w∏aÊciwe
przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urzàd kon-
sularny, a w wypadku braku przedstawicielstwa dy-
plomatycznego lub urz´du konsularnego na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej oraz gdy dotyczy to skaza-
nego lub ukaranego, którego obywatelstwa nie
ustalono — Ministerstwo Spraw Zagranicznych;

2) wojewod´ w∏aÊciwego miejscowo dla jednostki
penitencjarnej, a kopiami tego powiadomienia —
komendanta wojewódzkiego Policji w∏aÊciwego
miejscowo dla jednostki penitencjarnej oraz Ko-
mendanta G∏ównego Stra˝y Granicznej.

2. Je˝eli termin zwolnienia osadzonego cudzo-
ziemca nie by∏ wczeÊniej znany, powiadomienia wy-
mienione w ust. 1 przesy∏a si´ natychmiast po ustale-
niu tego terminu. 

3. Powiadomienie powinno zawieraç w szczegól-
noÊci: 

1) nazwisko i imi´ cudzoziemca; 

2) dat´ i miejsce urodzenia; 

3) obywatelstwo; 

4) nazw´ i numer dokumentu uprawniajàcego do
przekroczenia granicy lub informacj´ o jego braku; 

5) kwalifikacj´ prawnà czynu oraz wymiar kary; 

6) przewidywany termin zwolnienia; 

7) informacj´, dokàd zamierza udaç si´ po zwolnie-
niu; 

8) dane o stanie konta depozytowego w walucie pol-
skiej i obcej; 

9) informacje o ewentualnych potrzebach cudzoziem-
ca po zwolnieniu. 

4. Je˝eli cudzoziemiec ma byç przekazany do paƒ-
stwa obcego, nie wysy∏a si´ powiadomieƒ wymienio-
nych w ust. 1 oraz nie sporzàdza si´ Êwiadectwa zwol-
nienia. 

§ 123. 1. Je˝eli w stosunku do cudzoziemca podj´-
to decyzj´ o przekazaniu go do paƒstwa obcego albo
wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie-
zw∏ocznym odstawieniu do granicy, w dniu zwolnienia
wydaje si´ go organowi doprowadzajàcemu na pod-
stawie pisemnego upowa˝nienia kierownika jednostki
organizacyjnej tego organu. Dokumenty wymienione
w § 30 ust. 1 pkt 2 przekazuje si´ organowi doprowa-
dzajàcemu za pokwitowaniem na obwolucie akt oso-
bowych cz´Êç „A”.

2. W wypadku niezg∏oszenia si´ organu doprowa-
dzajàcego po cudzoziemca wydalanego z terytorium
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Rzeczypospolitej Polskiej, zwolnienie nast´puje nie
wczeÊniej ni˝ o godz. 1400 w wyznaczonym dniu. 

§ 124. 1. Przej´cie w celu przekazania do zak∏adu
poprawczego lub schroniska dla nieletnich zwalniane-
go tymczasowo aresztowanego oraz jego dokumen-
tów organ doprowadzajàcy potwierdza na nakazie wy-
dania.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w wypad-
ku realizacji przez organ doprowadzajàcy polecenia
doprowadzenia osadzonego do zak∏adu zamkni´tego
w celu wykonania Êrodka zabezpieczajàcego.

§ 125. 1. Osadzonemu opuszczajàcemu jednostk´
penitencjarnà bez asysty, w zwiàzku z udzielonà
przepustkà, wydaje si´ kart´ to˝samoÊci oraz wype∏-
niony druk przepustki podpisany przez dyrektora lub
upowa˝nionego kierownika wyodr´bnionego od-
dzia∏u.

2. Osadzonym korzystajàcym z przepustki nie wy-
daje si´ dokumentów stwierdzajàcych to˝samoÊç,
chyba ˝e jest to uzasadnione okolicznoÊciami, dla któ-
rych zosta∏a udzielona. 

3. Osadzonego poucza si´ o obowiàzujàcym go
trybie zg∏aszania si´ do jednostki Policji, w celu po-
twierdzenia na druku przepustki miejsca pobytu, oraz
informuje o obowiàzku zwrotu karty to˝samoÊci i dru-
ku po powrocie do jednostki penitencjarnej. 

4. Pouczenia wymienionego w ust. 3 nie udziela
si´ w wypadku zezwolenia, o którym mowa
w art. 1059 k.p.c.

5. Informacje o planowanej przepustce osadzone-
go przekazuje si´ Policji przy wykorzystaniu systemu
informatycznego opartego na programie, o którym
mowa w § 63 ust. 4. Informacj´ odnotowuje si´ w sys-
temie nie póêniej ni˝ na 48 godzin przed przewidywa-
nym terminem opuszczenia przez osadzonego jed-
nostki penitencjarnej, a w wypadku zezwolenia, o któ-
rym mowa w art. 141a § 1 k.k.w. oraz art. 1059 k.p.c. —
bezzw∏ocznie po jego udzieleniu. 

6. Zrealizowane przepustki odnotowuje si´ w ak-
tach osobowych cz´Êç „A”.

7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje si´ w wypadku
zezwoleƒ udzielonych na podstawie art. 91 pkt 3 i 4,
art. 92 pkt 3—5, art. 131 § 2 oraz art. 141a § 1 k.k.w.,
je˝eli sà realizowane pod konwojem funkcjonariusza.

§ 126. 1. Je˝eli osadzony zbieg∏ albo w wyznaczo-
nym terminie nie powróci∏ z przepustki, nale˝y:

1) powiadomiç telefaksem komend´ powiatowà
(miejskà) Policji w∏aÊciwà dla miejsca zameldowa-
nia osadzonego, w razie potrzeby za poÊrednic-
twem komendy wojewódzkiej Policji;

2) przes∏aç wniosek o zatrzymanie osadzonego wraz
z informacjami, które mogà je u∏atwiç, do komen-
dy wojewódzkiej Policji w∏aÊciwej miejscowo dla
jednostki penitencjarnej, a jego odpis do:

a) organu dysponujàcego — w wypadku tymcza-
sowo aresztowanego, 

b) w∏aÊciwego sàdu — w wypadku skazanego lub
ukaranego, 

c) sàdu penitencjarnego; 

3) skompletowaç dokumentacj´ osadzonego, do∏à-
czajàc do akt osobowych cz´Êç „A” akta osobowe
cz´Êç „B”, ksià˝k´ zdrowia, kart´ ewidencji wi-
dzeƒ, kart´ identyfikacyjnà oraz kart´ to˝samoÊci,
a nast´pnie przechowywaç jà w dziale ewidencji
oddzielnie od pozosta∏ych akt. 

2. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1,
wysy∏a si´:

1) natychmiast — w wypadku ucieczki; 

2) po apelu wieczornym — w wypadku osadzonego
korzystajàcego z przepustki; 

3) po up∏ywie godziny od wyznaczonego osadzone-
mu terminu powrotu z przepustki — je˝eli ten ter-
min up∏ywa po apelu wieczornym. 

3. Wraz z dokumentami wymienionymi w ust. 1
pkt 3 przechowuje si´ akta osobowe cz´Êç „C”. 

4. W wypadku powrotu osadzonego lub przyj´cia
go do innej jednostki penitencjarnej jednostka, w któ-
rej ewidencji dotychczas pozostawa∏, przesy∏a natych-
miast powiadomienia i odwo∏anie wniosku o zatrzy-
manie do organów wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2. 

§ 127. 1. W wypadku gdy skazany lub ukarany nie
zg∏osi∏ si´ po przerwie w wykonaniu kary, powiado-
mienia i wnioski, o których mowa w § 126 ust. 1 pkt 1
i 2, wysy∏a si´ pierwszego dnia po up∏ywie terminu
zg∏oszenia si´ do jednostki penitencjarnej. Przepis
§ 126 ust. 4 stosuje si´ odpowiednio.

2. Powiadomienia i odwo∏anie wniosku, o których
mowa w § 126 ust. 4, przesy∏a si´ ponadto, je˝eli po
wys∏aniu powiadomieƒ i wniosków wymienionych
w ust. 1 wp∏ynie postanowienie sàdu penitencjarnego
o udzieleniu dalszej przerwy. 

§ 128. 1. Je˝eli osadzony, który zbieg∏ albo w wy-
znaczonym terminie nie powróci∏ z przepustki, w cià-
gu szeÊciu miesi´cy nie zg∏osi si´ lub nie zostanie uj´-
ty, jednostka penitencjarna przesy∏a do organu dyspo-
nujàcego albo w∏aÊciwego sàdu wniosek o wydanie
postanowieƒ w przedmiocie zawieszenia post´powa-
nia oraz poszukiwania osadzonego listem goƒczym,
o ile nie zosta∏y one wydane wczeÊniej. 
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2. Po otrzymaniu postanowienia organu dysponu-
jàcego o zawieszeniu post´powania albo postanowie-
nia w∏aÊciwego sàdu o zawieszeniu post´powania wy-
konawczego, osadzonego skreÊla si´ z ewidencji jed-
nostki penitencjarnej. Przepis § 116 stosuje si´ odpo-
wiednio.

3. O skreÊleniu osadzonego z ewidencji powiada-
mia si´ jednostki organizacyjne Policji wymienione
w § 126 ust. 1 pkt 1 i 2, informujàc jednoczeÊnie, ˝e do
ponownego przyj´cia osadzonego do aresztu Êledcze-
go niezb´dne sà nakaz przyj´cia oraz wystawione
przez uprawniony organ odpisy dokumentów, które
stanowi∏y podstaw´ pobytu osadzonego w jednostce
penitencjarnej do czasu skreÊlenia go z ewidencji. 

4. Odpis powiadomienia przesy∏a si´ do: 

1) organu dysponujàcego — w wypadku tymczaso-
wo aresztowanego; 

2) w∏aÊciwego sàdu — w wypadku skazanego lub
ukaranego; 

3) sàdu penitencjarnego; 

4) organów, o których mowa w § 42 ust. 1 i 2. 

5. Je˝eli osoba skreÊlona z ewidencji zostanie osa-
dzona w innej sprawie, jednostka, w której nastàpi∏o
skreÊlenie, po otrzymaniu z Centralnego Zarzàdu za-
wiadomienia o ponownym osadzeniu, powiadamia
o tym organ, który wyda∏ postanowienie o zawiesze-
niu post´powania. Kopi´ powiadomienia wraz z akta-
mi osobowymi cz´Êç „B” oraz dokumentami, o któ-
rych mowa w § 130 ust. 1 pkt 4, przesy∏a si´ do jed-
nostki penitencjarnej, w której osadzony aktualnie
przebywa.

§ 129. 1. Je˝eli w stosunku do osadzonego, który
zbieg∏ albo w wyznaczonym terminie nie powróci∏
z przepustki, wp∏ynà dokumenty informujàce o jego
zgonie lub skutkujàce zwolnienie albo up∏ynie termin
stosowania tymczasowego aresztowania, zawiadamia
si´ o tym:

1) organ dysponujàcy oraz organ, który zarzàdzi∏
zwolnienie — w wypadku tymczasowo aresztowa-
nego;

2) w∏aÊciwy sàd oraz sàd, który zarzàdzi∏ zwolnienie
— w wypadku skazanego lub ukaranego;

3) jednostki organizacyjne Policji wymienione
w § 126 ust. 1 pkt 1 i 2;

4) sàd penitencjarny;

5) organy, o których mowa w § 42 ust. 1 i 2. 

2. W wypadku, o którym mowa w ust. 1, jako ter-
min zwolnienia odnotowywany w dokumentacji przyj-
muje si´ odpowiednio dzieƒ:

1) ucieczki osadzonego,

2) wyznaczony osadzonemu jako termin powrotu
z przepustki, z zastrze˝eniem pkt 3,

3) opuszczenia jednostki penitencjarnej przez ukara-
nego korzystajàcego z przepustki udzielonej na
podstawie art. 1059 k.p.c. 

— chyba ˝e z dokumentów przes∏anych przez sàd
wynika inny dzieƒ. 

§ 130. 1. Je˝eli w stosunku do osadzonego, który
zbieg∏ albo w wyznaczonym terminie nie powróci∏
z przepustki, wp∏ynà dokumenty informujàce o jego
zgonie lub skutkujàce zwolnienie albo up∏ynie termin
stosowania tymczasowego aresztowania, albo gdy zo-
stanie on skreÊlony z ewidencji jednostki penitencjar-
nej, obowiàzuje tryb post´powania przewidziany przy
zwalnianiu osadzonych, z tym ˝e:

1) dokumenty wymienione w § 30 ust. 1 pkt 1
lit. a i b oraz w pkt 2 przesy∏a si´, wraz z pismem
wyjaÊniajàcym, do wójta lub burmistrza (prezy-
denta miasta) w∏aÊciwego dla miejsca zameldo-
wania osadzonego, a w razie braku zameldowania
— w∏aÊciwego miejscowo dla jednostki peniten-
cjarnej;

2) ksià˝eczk´ ˝eglarskà przesy∏a si´, wraz z pismem
wyjaÊniajàcym, do w∏aÊciwego urz´du morskiego;

3) ksià˝eczk´ wojskowà, je˝eli nie zosta∏a odes∏ana
przy przyj´ciu, przesy∏a si´ do wojskowego ko-
mendanta uzupe∏nieƒ prowadzàcego ewidencj´,
którà osadzony jest obj´ty, a legitymacj´ s∏u˝bowà
˝o∏nierza zawodowego — dowódcy jednostki woj-
skowej, w której osadzony pe∏ni lub ostatnio pe∏ni∏
zawodowà s∏u˝b´ wojskowà;

4) pozosta∏e dokumenty znajdujàce si´ w depozycie
przekazuje si´ do archiwum, wraz z dokumentacjà
osadzonego. 

2. Przepisy ust. 1 pkt 1—3 stosuje si´ odpowiednio
do osadzonego zwolnionego w trakcie dokonywania
czynnoÊci procesowych poza terenem jednostki peni-
tencjarnej, który nie rozliczy∏ si´ z tà jednostkà w ter-
minie miesiàca od daty zwolnienia.

§ 131. 1. Dokumentacj´ zwolnionego osadzonego
kompletuje si´ w sposób okreÊlony w § 126 ust. 1
pkt 3.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w wypad-
ku zgonu osadzonego lub skreÊlenia go z ewidencji
jednostki penitencjarnej. 

3. Dokumentacj´ osadzonego zwolnionego, zmar-
∏ego lub skreÊlonego z ewidencji przekazuje si´ do ar-
chiwum. Przekazanie nast´puje po otrzymaniu pisem-
nego potwierdzenia, ˝e w Centralnym Zarzàdzie odno-
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towano fakt zwolnienia, zgonu lub skreÊlenia osadzo-
nego z ewidencji. 

4. W wypadku nieotrzymania potwierdzenia wy-
mienionego w ust. 3 do koƒca miesiàca nast´pujàce-
go po miesiàcu, w którym nastàpi∏o zwolnienie, po-
wiadamia si´ o tym Centralny Zarzàd pocztà elektro-
nicznà, telefaksem lub telefonicznie. Przepis ust. 3 sto-
suje si´ odpowiednio. 

§ 132. 1. Poczàtek przerwy w wykonaniu kary liczy
si´ od dnia zwolnienia skazanego lub ukaranego z jed-
nostki penitencjarnej. Je˝eli sàd w postanowieniu nie
okreÊli∏ terminu zg∏oszenia si´ osadzonego, termin ten
ustala si´ na dzieƒ nast´pujàcy po dniu, do którego
przerwa zosta∏a udzielona. 

2. Zwalnianego poucza si´ o obowiàzku zg∏oszenia
si´ po przerwie do aresztu Êledczego najbli˝szego dla
jego miejsca zameldowania, chyba ˝e wa˝ne wzgl´dy
przemawiajà za zg∏oszeniem si´ do innego aresztu.
Przepisu § 13 nie stosuje si´. 

3. Jako miejsce zg∏oszenia mo˝e byç wyznaczony
tak˝e zak∏ad karny typu zamkni´tego, je˝eli zwolnienie
nast´puje z tego zak∏adu i spe∏nia on ponadto warun-
ki wymienione w ust. 2.

4. Skompletowanà dokumentacj´ zwolnionego na
przerw´ w wykonaniu kary przesy∏a si´ do aresztu
Êledczego, o którym mowa w ust. 2. Dokumentacji
zwolnionego nie przesy∏a si´, je˝eli jednostkà peniten-
cjarnà, z której nastàpi∏o zwolnienie, jest areszt Êled-
czy lub zak∏ad karny typu zamkni´tego, do którego
zwalniany ma zg∏osiç si´ po przerwie. 

5. Informacj´ o tym, gdzie znajduje si´ dokumen-
tacja, odnotowuje si´ w ksi´dze g∏ównej i skorowidzu
alfabetycznym oraz zbiorze danych opracowywanym
w oparciu o program komputerowy, o którym mowa
w § 63 ust. 4, a ponadto przesy∏a do sàdu penitencjar-
nego i w∏aÊciwego sàdu. 

6. Dokumentacj´ osób zwolnionych na przerw´
w wykonaniu kary przechowuje si´ w dziale ewidencji
oddzielnie od pozosta∏ych akt. Przepis § 131 ust. 4 sto-
suje si´ odpowiednio. 

7. Je˝eli w trakcie przerwy w wykonaniu kary
wp∏ynà z sàdu dokumenty, z których treÊci wynika, ˝e
post´powanie wykonawcze zosta∏o zawieszone albo
kara nie b´dzie wykonywana lub wp∏ynà dokumenty
informujàce o zgonie zwolnionego, dokumentacj´
przekazuje si´ do archiwum, powiadamiajàc o tym or-
gany wymienione w ust. 5. Przepis § 116 stosuje si´
odpowiednio. 

8. Przepisu ust. 7 nie stosuje si´ w wypadku za-
wieszenia post´powania wykonawczego z powodu
uchylania si´ skazanego lub ukaranego od wykonania
kary. 

Rozdzia∏ 10

Post´powanie w przypadku narodzin i zgonów

§ 133. 1. O urodzeniu si´ dziecka w jednostce peni-
tencjarnej powiadamia si´ urzàd stanu cywilnego nie
póêniej ni˝ w ciàgu 14 dni, a je˝eli urodzi si´ martwe
— 3 dni od dnia jego urodzenia.

2. O urodzeniu dziecka przez tymczasowo areszto-
wanà powiadamia si´ ponadto organ dysponujàcy. 

§ 134. 1. O zgonie osadzonego powiadamia si´ na-
tychmiast:

1) prokuratora rejonowego, a w wypadku zgonu ˝o∏-
nierza s∏u˝by czynnej — prokuratora garnizonowe-
go, w∏aÊciwego dla miejsca zgonu; 

2) s´dziego penitencjarnego w∏aÊciwego dla miejsca
zgonu; 

3) w∏aÊciwy sàd — w wypadku skazanego lub ukara-
nego; 

4) organ dysponujàcy — w wypadku gdy wobec oso-
by zmar∏ej by∏o stosowane tymczasowe areszto-
wanie; 

5) jednostk´ wojskowà, w której ewidencji osadzony
pozostaje — w wypadku ˝o∏nierza s∏u˝by czynnej; 

6) wojskowego komendanta uzupe∏nieƒ, w którego
ewidencji osoba zmar∏a pozostaje. 

2. O zgonie cudzoziemca powiadamia si´ ponadto: 

1) w∏aÊciwe przedstawicielstwo dyplomatyczne lub
urzàd konsularny, a w wypadku braku przedstawi-
cielstwa dyplomatycznego lub urz´du konsularne-
go na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo gdy
dotyczy to zmar∏ego, którego obywatelstwa nie
ustalono — Ministra Spraw Zagranicznych; 

2) wojewod´ w∏aÊciwego dla miejsca zgonu. 

§ 135. 1. W aktach osobowych cz´Êç „A” zmar∏ego
odnotowuje si´ nazw´ cmentarza, na którym pocho-
wane zosta∏y zw∏oki, oraz numer alei i grobu.

2. W wypadku przekazania zw∏ok szkole wy˝szej do
celów naukowych do akt w∏àcza si´ kopie wniosku do
w∏aÊciwego starosty wraz z jego decyzjà w sprawie
przekazania zw∏ok. 

§ 136. 1. Dyrektor jednostki penitencjarnej przeka-
zuje do urz´du stanu cywilnego w∏aÊciwego dla miej-
sca zgonu, w celu sporzàdzenia aktu zgonu, kart´ zgo-
nu oraz dokumenty wymienione w § 30 ust.1. 

2. Ksià˝eczk´ wojskowà, je˝eli nie zosta∏a odes∏ana
przy przyj´ciu, przesy∏a si´ do wojskowego komen-
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danta uzupe∏nieƒ prowadzàcego ewidencj´, którà
osoba zmar∏a jest obj´ta, a legitymacj´ s∏u˝bowà ˝o∏-
nierza zawodowego — dowódcy jednostki wojskowej,
w której taka osoba ostatnio pe∏ni∏a zawodowà s∏u˝b´
wojskowà. 

3. Pozosta∏e dokumenty osobiste znajdujàce si´
w depozycie wydaje si´, za pokwitowaniem w aktach
osobowych cz´Êç „A”, rodzinie lub innej osobie bli-
skiej, a je˝eli to nie jest mo˝liwe — przekazuje si´ do
archiwum, wraz z dokumentacjà zmar∏ego. 

Rozdzia∏ 11

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 137. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ równie˝
do wykonywania:

1) postanowieƒ o zastosowaniu tymczasowego
aresztowania wydanych przez prokuratora przed
dniem 4 sierpnia 1996 r.; 

2) orzeczeƒ karnych finansowego organu orzekajàce-
go w sprawach o przest´pstwa skarbowe, wyda-
nych przed dniem 17 paêdziernika 1999 r.;

3) orzeczeƒ i nakazów karnych, wydanych przez kole-
gia do spraw wykroczeƒ przed dniem 17 paêdzier-
nika 2001 r.

§ 138. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.6)

Minister SprawiedliwoÊci: G. Kurczuk
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———————
6) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone zarzàdzeniem

Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 27 sierpnia 1998 r. w spra-
wie czynnoÊci administracyjnych zwiàzanych z wykonywa-
niem tymczasowego aresztowania oraz kar i Êrodków
przymusu skutkujàcych pozbawienie wolnoÊci (Dz. Urz.
Min. Sprawiedl. Nr 3, poz. 13, z 2000 r. Nr 2, poz. 8 oraz
z 2001 r. Nr 1, poz. 3), które traci moc z dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszego rozporzàdzenia.


