
Przedmowa

Oddawane do rąk Czytelników trzecie już wydanie komentarza do przepisów ustawy z dnia
6.6.1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, w serii Komentarze Kompaktowe Wydawnictwa
C.H.Beck uwzględnia wszystkie dotychczasowe nowelizacje tej ustawy. Wynikały one z potrzeby
doprecyzowania niektórych uregulowań, inne natomiast były wynikiem zmian wprowadzonych do
ustawy z 6.6.1997 r. – Kodeks karny. Wśród tych nowelizacji, trzeba zwrócić uwagę na ustawę
z 9.11.2017 r. – o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia oraz nie-
których innych ustaw, która dodała art. 206 § 4 KKW, obligujący sąd do przesłania orzeczenia
z urzędu i bez pobierania jakichkolwiek opłat jednostce samorządu terytorialnego w razie zasą-
dzenia na jej rzecz należności sądowych. Z kolei ustawą z 27.10.2017 r. o podstawowej opiece
zdrowotnej wprowadzono do KKW art. 115 § 1a, który ogranicza prawo skazanego, odbywającego
karę pozbawienia wolności do wyboru personelu medycznego. Zmianie uległy również przepisy
o Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej (ustawa z 12.7.2017 r.), po-
nadto – na podstawie ustawy z 23.3.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych
innych ustaw – dodano do KKW art. 189a KKW dotyczący przepadku przedsiębiorstwa lub jego
równowartości. Ta ostatnia zmiana stanowiła konsekwencję nowelizacji KK polegającej na doda-
niu m.in. art. 44a KK.

Kolejne wydanie całościowego komentarza do KKW uwzględnia jednak nie tylko znowelizo-
wane przepisy, ale również nową literaturę przedmiotu, a także najnowsze orzecznictwo sądów
powszechnych, Sądu Najwyższego, a także Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie jak w poprzed-
nich wydaniach, autorzy nie unikają polemiki z poglądami wyrażonymi przez przedstawicieli
nauki prawa karnego wykonawczego, proponują również własne rozwiązania sygnalizowanych
problemów, prowokując tym samym do dalszej dyskusji w kwestiach spornych, których na grun-
cie KKW nie brakuje.

Na szczególne podkreślenie zasługuje to, że niniejszy komentarz stanowi swoistą instrukcję
stosowania przepisów Kodeksu karnego wykonawczego. Jego autorzy – doświadczeni praktycy,
którzy na co dzień stykają się również z zagadnieniem wykonywania kar, środków karnych,
środków związanych z poddaniem sprawcy próbie, zabezpieczających i niektórych środków za-
pobiegawczych pokazują jak komentowane przepisy należy stosować, oddając tym samym do rąk
sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych, dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych,
adwokatów oraz radców prawnych narzędzie ułatwiające rozwiązywanie kwestii o charakterze
praktycznym. Autorzy zwracają szczególną uwagę na formę pism inicjujących postępowania in-
cydentalne, formę i zaskarżalność wydawanych przez organy postępowania decyzji, opłaty od
wniosków. Warto podkreślić, że przedmiotem analizy stały się również rozwiązania zawarte
w aktach wykonawczych do KKW, a nawet zarządzeniach resortowych, jak choćby w zarządzeniu
Ministra Sprawiedliwości z 12.12.2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów
sądowych oraz innych działów administracji sądowej, które określa rodzaje wykazów i innych
urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w sprawach karnych wykonawczych.

Tekst komentarza został podzielony na śródtytuły, opatrzony jest hasłami brzegowymi oraz nu-
meracją tez. Najważniejsze kwestie merytoryczne zostały wyeksponowane pogrubioną czcionką.
Wszystko to ułatwi poruszanie się po skomplikowanej materii, czyniąc z komentarza dzieło przy-
jazne Czytelnikowi.

Wskazane wyżej walory oddawanego do rąk Czytelników trzeciego wydania komentarza do
KKW w serii Komentarze Kompaktowe Wydawnictwa C.H.Beck pozwalają przypuszczać, że
podobnie jak poprzednie wydania, spotka się on z przychylnym przyjęciem przez tych, którzy
w swej pracy zawodowej stykają się tą gałęzią prawa, a także tych, którzy wykazując pasję
badawczą, starają się zgłębiać jej tajniki.
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