
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 27 maja 2015 r. 

o zmianie ustawy o Służbie Więziennej 

 

(druk nr 925) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia dnia 9 kwietnia 2010 r. o SŁUŻBIE WIĘZIENNEJ (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1415 i 1822 oraz z 2015 r. poz. 529) 

 

Art. 2. 

1. Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zadania w zakresie 

wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków 

przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. 

2. Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy: 

1)   prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób 

skazanych na karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie 

pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć 

kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz 

specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych; 

2)   wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok 

postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

3)   zapewnienie osobom skazanym na karę pozbawienia wolności lub tymczasowo 

aresztowanym, a także osobom, wobec których są wykonywane kary pozbawienia 

wolności i środki przymusu skutkujące pozbawieniem wolności, przestrzegania ich 

praw, a zwłaszcza humanitarnych warunków bytowych, poszanowania godności, 

opieki zdrowotnej i religijnej; 

4)   humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności; 

5)   ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych 

osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych; 

6)   zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa; 

7)   wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania 

oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem 

wolności jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i 

jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ; 

8)   współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami 

międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych. 
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<2a. Służba Więzienna prowadzi centralę monitorowania, o której mowa w art. 43f § 1 

pkt 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.  Kodeks karny wykonawczy, w przypadku 

powierzenia tych obowiązków przez Ministra Sprawiedliwości.> 

3. Organem doradczym Ministra Sprawiedliwości w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1 

i 2, jest Rada Polityki Penitencjarnej. 

4. W skład Rady Polityki Penitencjarnej wchodzą przedstawiciele Ministerstwa 

Sprawiedliwości, Służby Więziennej, nauki oraz organizacji pozarządowych. Członków 

Rady Polityki Penitencjarnej powołuje na czteroletnią kadencję i odwołuje Minister 

Sprawiedliwości. 

5. Do zadań Rady Polityki Penitencjarnej należy w szczególności: 

1)   inicjowanie nowych kierunków oddziaływań penitencjarnych; 

2)   dokonywanie oceny bieżącej polityki penitencjarnej; 

3)   inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie badań naukowych dotyczących zadań 

Służby Więziennej; 

4)   inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących poprawie bezpieczeństwa 

funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz osób, o których mowa w ust. 

2 pkt 3; 

5)   przedstawianie opinii w sprawach przekazanych przez Ministra Sprawiedliwości 

związanych z jego kompetencjami określonymi w niniejszej ustawie. 

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny Rady 

Polityki Penitencjarnej. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 20 lutego 2015 r. O ZMIANIE USTAWY - KODEKS KARNY ORAZ 

NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW (Dz. U. z dnia 20 marca 2015 r.) 

 

Art. 4. 

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z 

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

(pkt 1-19 pominięto) 

20)  po rozdziale VII dodaje się rozdział VIIa w brzmieniu: 

"Rozdział VIIa 

System dozoru elektronicznego 

Oddział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 43a. 

§ 1. Kary, środki karne i środki zabezpieczające, których wykonanie łączy się z 

zastosowaniem dozoru elektronicznego, wykonuje się według przepisów niniejszego 

rozdziału. 
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§ 2. Ilekroć w przepisach niniejszego rozdziału mowa jest o: 

1)   karze - przepisy te stosuje się również do środków karnych i zabezpieczających, 

2)   skazanym - przepisy te stosuje się również do sprawcy, wobec którego orzeczono 

środek zabezpieczający połączony z dozorem elektronicznym 

–  z wyłączeniem przepisów dotyczących zmiany sposobu wykonania kary oraz 

przepisów dotyczących wyłącznie dozoru stacjonarnego. 

 

Art. 43b. 

§ 1. Dozór elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy użyciu środków 

technicznych. 

§ 2. System dozoru elektronicznego jest to ogół metod postępowania i środków technicznych 

służących do wykonywania dozoru elektronicznego. 

§ 3. W systemie dozoru elektronicznego można kontrolować: 

1)   przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygodnia i godzinach we 

wskazanym przez sąd miejscu (dozór stacjonarny), 

2)   bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, gdzie skazany przebywa 

(dozór mobilny), 

3)   zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby 

wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy). 

 

Art. 43c. 

§ 1. Karę ograniczenia wolności w systemie dozoru elektronicznego wykonuje się jako dozór 

stacjonarny. Środki karne i zabezpieczające w systemie dozoru elektronicznego wykonuje 

się jako dozór zbliżeniowy lub mobilny. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposób oraz szczegółowe 

warunki wykonywania kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie 

dozoru elektronicznego, w tym zakres niezbędnej dokumentacji, mając na uwadze 

konieczność zapewnienia kontroli i oceny zachowania osób, wobec których orzeczono te 

kary, środki karne lub środki zabezpieczające. 

 

Art. 43d. 

§ 1. Nadzór nad wykonywaniem kar z zastosowaniem dozoru elektronicznego oraz orzekanie 

w sprawach dotyczących wykonania tych kar należą do sądu, o którym mowa w art. 43e. 

§ 2. Nadzór, o którym mowa w § 1, obejmuje kontrolę i ocenę: 

1)   legalności i prawidłowości wykonywania orzeczonej kary, 

2)   prawidłowości obliczania okresów wykonywania orzeczonej kary w systemie dozoru 

elektronicznego, 

3)   wykonywania zadań probacyjnych i działalności wychowawczej sądowego kuratora 

zawodowego oraz przebiegu procesu resocjalizacji skazanego, 

4)   działalności upoważnionego podmiotu dozorującego w zakresie wykonywania 

obowiązków przez skazanego, 
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5)   kolejności wykonywania orzeczeń, jak również prawidłowości zawiadamiania o 

wystąpieniu warunków technicznych pozwalających na niezwłoczne rozpoczęcie 

wykonania orzeczonej kary lub o dacie, od której będzie to możliwe. 

§ 3. Czynności związane z organizowaniem i kontrolowaniem wykonywania kar z 

zastosowaniem dozoru elektronicznego oraz nałożonych w związku z nimi obowiązków 

wykonuje sądowy kurator zawodowy. Przepisy o dozorze i kuratorze sądowym stosuje się 

odpowiednio. 

Art. 43e. 

W sprawach wykonywania dozoru stacjonarnego właściwy jest sąd, w okręgu którego kara 

jest lub ma być wykonywana, a w sprawach wykonywania dozoru zbliżeniowego i mobilnego 

- sąd, w okręgu którego skazany ma miejsce stałego pobytu, a jeżeli skazany nie posiada 

takiego miejsca - sąd, w okręgu którego orzeczono środek karny lub zabezpieczający 

wykonywany w systemie dozoru elektroni 

cznego. 

Art. 43f. 

§ 1. Środkami technicznymi służącymi do wykonywania dozoru elektronicznego są: 

1)   centrala monitorowania, 

2)   system teleinformatyczny, za pomocą którego podmiot prowadzący centralę 

monitorowania, podmiot dozorujący, sądy, sądowi kuratorzy zawodowi i inne 

uprawnione podmioty przetwarzają informacje związane z organizowaniem i 

kontrolowaniem wykonywania kar w systemie dozoru elektronicznego (system 

komunikacyjno-monitorujący), 

3)   nadajniki, 

4)   rejestratory stacjonarne i przenośne. 

§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki 

techniczne i wymagania funkcjonalne, jakie powinny spełniać środki techniczne służące 

do wykonywania dozoru elektronicznego, a także sposób funkcjonowania systemu 

komunikacyjno-monitorującego, w tym sposób przekazywania danych wewnątrz tego 

systemu, mając na względzie konieczność zapewnienia prawidłowego działania systemu 

dozoru elektronicznego oraz zabezpieczenia danych osobowych i informacji związanych 

z działaniem tego systemu przed ich nieuprawnionym ujawnieniem. 

 

Art. 43g. 

§ 1. Dozór elektroniczny wykonywany jest przez: 

1)   podmiot prowadzący centralę monitorowania - w zakresie czynności związanych z 

obsługą tej centrali, 

2)   podmiot dozorujący - w zakresie pozostałych czynności. 

§ 2. Podmiotem prowadzącym centralę monitorowania jest podmiot dozorujący lub jednostka 

organizacyjna podległa Ministrowi Sprawiedliwości. 
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§ 3. Podmiotem dozorującym może być przedsiębiorca, instytucja państwowa lub podmiot 

zagraniczny będący przedsiębiorcą w rozumieniu prawa kraju rejestracji i spełniający 

warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej działalności gospodarczej. 

§ 4. Minister Sprawiedliwości dokonuje wyboru podmiotu dozorującego, o którym mowa w § 

3, w trybie określonym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) i powierza mu wykonywanie 

czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 lub 2. 

(Oddział 2-5 pominięto) 

(pkt 21-109 pominięto) 


