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WYKONYWANIE ŚRODKÓW ZABEZPIECZAJĄCYCH

NA PODSTAWIE PRZEPISÓW KODEKSU KARNEGO WYKONAWCZEGO

S t r e s z c z e n i e

Artykuł podejmuje problematykę dotyczącą wykonywania środków zabezpieczających na 

podstawie przepisów kodeksu karnego wykonawczego. Przede wszystkim w opracowaniu 

przedstawiono uprawnienia i obowiązki jednego z organów postępowania karnego 

wykonawczego ujętego w art. 2 pkt 5 k.k.w. – czyli osoby kierującej innym zakładem 

przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego. Podmiot ten jest 

odpowiedzialny w szczególności za wykonywanie środków zabezpieczających orzeczonych 

wyrokiem karnym.

Zagadnienia te są aktualne w świetle rozważań doktrynalnych, rozwiązań prawnych, a 

także z praktycznego punktu widzenia, albowiem zasadniczo to właśnie działania 

podejmowane przez ten organ postępowania wykonawczego warunkują skuteczne i 

prawidłowe wykonanie wyroku, którym orzeczono wobec sprawcy środek zabezpieczający. 

Przedmiotem opracowania jest przede wszystkim analiza kompetencji przyznanych osobie 

kierującej innym zakładem, o jakim mowa w k.k.w,. związanych z przyjęciem sprawcy do 

zakładu i realizacji orzeczenia o zastosowaniu wobec niego środków zabezpieczających oraz 

dotyczących kontroli pomieszczeń, w których przebywają sprawcy i ingerencji organu w ich 

kontakty ze światem zewnętrznym. 

Ponadto w artykule zaprezentowano pozostałe obowiązki osoby kierującej innym 

zakładem przewidzianym w przepisach prawa karnego wykonawczego, a także dokonano 

oceny rozwiązań prawnych w zakresie podjętej problematyki zawartych w ustawach oraz w 

przepisach pozaustawowych.
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PERFORMANCE OF PROTECTIVE MEASURES

UNDER THE PROVISIONS OF EXECUTIVE PENAL CODE

S u m m a r y

The paper concerns the performance of protective measures under the provisions of the 

Executive Penal Code (k.k.w.). Primarily, it presents the authorisation and duties of one of the 

organs dealing with criminal enforcement proceedings, provided for in Art. 2 item 5 of k.k.w., 

that is a person managing another facility regulated by the criminal law. In particular, this 

entity is responsible for the execution of measures awarded in criminal proceedings. 

The above issues are current in the light of the doctrine, legal solutions, as well as from the 

practical point of view since it is the actions undertaken by the body of executive proceedings 

that determine effective and proper enforcement of the judgment whereby a protective 

measure was awarded against the perpetrator. This study features an analysis of the powers 

that a manager of another facility has, as referred to in the k.k.w. related to his/her 



competence to admit a perpetrator into the facility, implement the judicial decision concerning 

the application of protective measures, inspect the rooms where perpetrators are detained, and 

interfere with detainees’ contacts with the outside world. 

Further, the paper presents other duties of persons heading another penal facility as 

provided by the Executive Penal Code. It also offers an appraisal of legal solutions to be 

found in statutes and regulations other than statutes.
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