
Przedmowa

Od chwili ukazania się pierwszego wydania komentarza do przepisów ustawy z 6.6.1997 r. –
Kodeks karny wykonawczy, w serii Komentarze Kompaktowe Wydawnictwa C.H. Beck, ustawo-
dawca wprowadził poważne zmiany. Z dniem 1.7.2015 r. weszła w życie ustawa, której projekt był
omówiony w pierwszym wydaniu, jednakże już 15.4.2016 r. zaczęła obowiązywać nowelizacja,
nad którą nie można było przejść obojętnie (por. ustawę z 11.3.2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks
karny oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy – Dz.U. poz. 428 – i ustawę z 11.3.2016 r. o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw – Dz.U. poz. 437).
W szczególności ustawodawca wycofał się z możliwości orzekania kary ograniczenia wolności
z zastosowaniem dozoru elektronicznego i powrócił do rozwiązań obowiązujących do 30.6.2015 r.
stwarzając znowu możliwość wykonywania jedynie krótkoterminowej kary pozbawienia wolności
w tym systemie. Ponadto wśród organów postępowania wykonawczego znalazł się referendarz
sądowy.

Wskazane zmiany skłoniły Autorów niniejszego komentarza do przygotowania drugiego, ak-
tualnego wydania, które obejmuje m.in. wymienione wyżej rozwiązania legislacyjne.

Charakter drugiego wydania pozostaje niezmieniony. Autorzy koncentrują się na rozwiązaniu
ważkich problemów, które napotykają w swej praktyce, zajmując się na co dzień stosowaniem
przepisów ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy. Stworzenie komentarza o wybit-
nie praktycznych walorach nie byłoby możliwe bez grona Autorów, którzy korzystając ze swego
doświadczenia sędziowskiego i adwokackiego, dokonują gruntownej analizy przepisów KKW,
odwołując się przy tym do bogatej literatury przedmiotu i orzecznictwa. Godzi się podkreślić,
że nie ograniczają się Oni jedynie do omówienia treści regulacji kodeksowej, ale nierzadko
nawiązują do aktów wykonawczych, aby pokazać najwłaściwsze stosowanie danego uregulowa-
nia. W przypadku zagadnień spornych wskazują nie tylko możliwe rozwiązania zaproponowane
w orzecznictwie i literaturze, ale nierzadko odnoszą się do nich krytycznie, proponując własne,
oryginalne rozstrzygnięcie sygnalizowanego problemu. Tym samym lektura komentarza na pewno
będzie pobudzała do pogłębionej refleksji, oraz prowokowała do dyskusji, bez której nauka prawa
karnego wykonawczego nie może się ostać.

W recenzji do drugiego wydania całościowego komentarza do przepisów ustawy z 6.6.1997 r. –
Kodeks karny wykonawczy, prof. dr hab. Teodor Szymanowski pisze: „Zaletą [. . . ] komentarza jest
nie tylko, co naturalne, szczegółowe analizowanie przepisów ustawowych i licznych rozporządzeń
wykonawczych do ustaw, ale również omówienie instrukcji jak też metodyki pracy przedstawi-
cieli niektórych organów wykonawczych (np. sądowych kuratorów zawodowych). Dzięki temu
wywody zawarte w komentarzu stanowią dodatkowo jakby szczegółową instrukcję wykonywania,
kontroli i nadzoru poszczególnych kar i środków, pozwalając nie tylko na prawidłowe stosowanie
przepisów, ale także rozstrzyganie niepewności, które w szczególnie zawiłych przypadkach mogą
się ujawnić np. przy klasyfikacji skazanych, formułowanych ocenach czy prognozach”. Słowa te
doskonale oddają charakter przedstawianego Czytelnikom komentarza, ale również jego cel.

Krąg adresatów niniejszego opracowania jest bardzo szeroki. Zaliczają się do nich wszyst-
kie organy postępowania wykonawczego, które wymienia przepis art. 2 KKW, w tym sędziowie
orzekający w sprawach wykonawczych, sądowi kuratorzy zawodowi, dyrektorzy jednostek pe-
nitencjarnych, kierownicy innych zakładów, w których wykonuje się choćby izolacyjny środek
zabezpieczający, a także organy administracji publicznej, które wykonują niektóre środki karne.
Komentarz będzie przydatny również prokuratorom, którzy występują w sprawach wykonawczych
przed sądem, a także adwokatom i radcom prawnym, którzy reprezentują zwłaszcza skazanych
w takim postępowaniu.
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Warszawa, maj 2016 r.

IX


