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Przedmowa

Oddawane do rąk Czytelników 4. wydanie Komentarza do przepisów ustawy z 6.6.1997 r. –
Kodeks karny wykonawczy (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 53 ze zm.), w serii Komentarze Kompak-
towe Wydawnictwa C.H.Beck uwzględnia nie tylko dotychczasowe nowelizacje tej ustawy, ale
również nową literaturę przedmiotu, a także najnowsze orzecznictwo sądów powszechnych, Sądu
Najwyższego oraz Trybunału Konstytucyjnego. Podobnie jak w poprzednich wydaniach, autorzy
nie unikają polemiki z poglądami wyrażonymi przez przedstawicieli nauki prawa karnego wyko-
nawczego, proponują również własne rozwiązania sygnalizowanych problemów, prowokując tym
samym do dalszej dyskusji w kwestiach spornych, których na gruncie KKW nie brakuje.

Charakter Komentarza nie uległ zmianie. Stanowi on swoistą instrukcję stosowania przepisów
KKW. Jego autorzy – doświadczeni praktycy, którzy na co dzień stykają się również z zagad-
nieniem wykonywania kar, środków karnych, środków związanych z poddaniem sprawcy próbie,
zabezpieczających i niektórych środków zapobiegawczych, pokazują, jak komentowane prze-
pisy należy stosować, oddając tym samym do rąk sędziów, prokuratorów, kuratorów sądowych,
dyrektorów zakładów karnych i aresztów śledczych, adwokatów oraz radców prawnych narzę-
dzie ułatwiające rozwiązywanie kwestii o charakterze praktycznym. Autorzy zwracają szczególną
uwagę na formę pism inicjujących postępowania incydentalne, formę i zaskarżalność wydawanych
przez organy postępowania decyzji, opłaty od wniosków. Tam, gdzie to nieodzowne, przedmio-
tem analizy stały się również rozwiązania zawarte w aktach wykonawczych do KKW, a nawet
zarządzeniach resortowych, jak choćby w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 19.6.2019 r.
w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów admini-
stracji sądowej (Dz.Urz. MS z 2019 r. poz. 138 ze zm.), które określa rodzaje wykazów i innych
urządzeń ewidencyjnych prowadzonych w sprawach karnych wykonawczych.

Układ Komentarza nie uległ zmianie. Tekst został podzielony na śródtytuły, opatrzony jest
hasłami brzegowymi oraz numeracją tez. Najważniejsze kwestie merytoryczne zostały wyeks-
ponowane pogrubioną czcionką. Wszystko to ułatwi poruszanie się po skomplikowanej materii,
czyniąc z Komentarza dzieło przyjazne Czytelnikowi.

Wskazane wyżej walory oddawanego do rąk Czytelników 4. wydania Komentarza do KKW
pozwalają przypuszczać, że – podobnie jak poprzednie edycje – 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.

Jerzy Lachowski
Warszawa, sierpień 2021 r.
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