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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza 

zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego 

(druk nr 95) 

 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia 

wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego została uchwalona przez 

Sejm w dniu 13 kwietnia 2012 r. 

Ustawa będąca przedmiotem nowelizacji obowiązuje od 1 września 2009 r. 

Wprowadziła ona nowy system wykonywania kary pozbawienia wolności jako alternatywy 

do wykonywania tego rodzaju kary w zakładach karnych w warunkach izolacyjnych. 

System dozoru elektronicznego (SDE) ma na celu objęcie swym działaniem osób 

skazanych na krótkoterminowe kary pozbawienia wolności (nie przekraczające jednego roku). 

Zaletą systemu SDE jest umożliwienie niezdemoralizowanemu skazanemu na uniknięcie 

negatywnych skutków osadzenia w zakładzie karnym jakimi są zwykle: osłabienie więzi  

z rodziną, degradacja ekonomiczna, przerwa w nauce czy zwolnienie z pracy. Ustawa ta jest 

ustawą epizodyczną, obowiązywać będzie do dnia 31 sierpnia 2014 r. Jej obowiązywanie 

pozwoli na wdrożenie i skuteczne przetestowanie skuteczności systemu dozoru 

elektronicznego przed włączeniem go do treści Kodeksu karnego wykonawczego i Kodeksu 

karnego. 

Obecnie uchwalona nowelizacja jest kolejną z wprowadzanych zmian, która 

uwzględnia doświadczenia wynikające z dotychczasowego funkcjonowania ustawy. 

Zasadniczym, przewidywanym celem ustawy jest zwiększenie liczby osób 

skazanych, które będą objęte systemem dozoru elektronicznego. Przedłożona Senatowi 
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ustawa umożliwia bowiem stosowanie instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia 

również wobec skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie SDE.  

Taka decyzja ustawodawcy wpłynie niewątpliwie na zwiększenie liczby osób 

skazanych, które będą zainteresowane skorzystaniem z odbywania kary w systemie SDE i 

skorzystania z warunkowego przedterminowego zwolnienia – co do tej pory było niemożliwe. 

Ustawa przewiduje ponadto: 

-  uzupełnienie przepisów art. 2 o definicję „systemu komunikacyjno-monitorującego”; 

- modyfikację art. 6 poprzez rozdzielenie do odrębnych jednostek redakcyjnych 

zróżnicowanych przesłanek stosowania kary w systemie SDE wobec osób już osadzonych 

i wobec osób skazanych rozpoczynających odbywanie kary; 

- rozszerzenie uprawnień zawodowych kuratorów sądowych o prawo składania wniosków o 

nałożenie na skazanego obowiązków, o których mowa w art. 72 k.k., o warunkowe 

przedterminowe zwolnienie oraz o uchylenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia 

wolności w systemie SDE; 

- przyznanie zawodowym kuratorom sądowym prawa zmieniania, w drodze decyzji, 

przedziałów czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany 

ma prawo oddalać się z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca celach 

określonych w art. 10 pkt 1-10. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym  

w systemie dozoru elektronicznego (druk nr 179, który wpłynął do Sejmu 21 grudnia 2011 r.)  

Pierwsze czytanie projektu miało miejsce w dniu 1 marca 2012 r. na posiedzeniu 

Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W dniu 30 marca 2012 r. Komisja przyjęła 

sprawozdanie, w którym wnioskowała o przyjęcie projektu ustawy wraz z poprawkami.  

Najważniejszą z przyjętych zmian było dodanie art. 10a, który stanowi, że do 

skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie SDE nie stosuje się przepisu 

art. 13 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, który to przepis pozbawia osoby odbywające karę 

pozbawienia wolności prawa do świadczeń z pomocy społecznej. 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 12. posiedzeniu Sejmu. Wobec braku 

poprawek Sejm przystąpił niezwłocznie do III czytania. 

Ustawa została uchwalona na tym samym 12. posiedzeniu Sejmu w dniu 13 kwietnia 2012 r. 
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III. Uwagi szczegółowe i propozycje poprawek 

1) Pierwsza z przedstawionych uwag dotyczy art. 10a, dodanego do tekstu ustawy na etapie 

prac sejmowych. Dodany przepis określa przepis ustawy o pomocy społecznej, który nie 

będzie miał zastosowania do osób skazanych na karę pozbawienia wolności, które 

odbywają ją systemie SDE. Można zauważyć, że podobne przepisy stanowiące, które 

przepisy innych ustaw należy stosować lub nie, do podmiotów objętych niniejszą ustawą 

zawarte są w art. 5 zmienianej ustawy, który jest ostatnim przepisem rozdziału pierwszego 

- Przepisy ogólne. Uwzględniając systematykę ustawy to właśnie w tym miejscu, po art. 5 

należałoby dodać nowy artykuł skoro to w przepisach ogólnych należy zamieszczać 

przepisy, które określają postanowienia wspólne dla wszystkich przepisów zawartych  

w ustawie lub które odmiennie regulują sprawy zawarte w innej ustawie. 

- w art. 1: 

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. Do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w systemie 

dozoru elektronicznego nie stosuje się przepisu art. 13 ust. 1 ustawy  

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 

175, poz. 1362, z późn. zm.).”;”, 

b) skreśla się pkt 6; 

2) w art. 1 w pkt 8, w zmienianym art. 17 ust. 1 ustawa wprowadza możliwość 

doprowadzenia do aresztu śledczego osoby, wobec której postanowienie o zezwoleniu na 

odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego zostało uchylone. Tymczasem w 

wypadku uchylenia zezwolenia na podstawie art. 28 ust. 1 lub 29, przepis art. 31 ust. nie 

przewiduje możliwości doprowadzenia skazanego do aresztu śledczego, ponadto nakazuje 

pouczyć skazanego o treści przepisu. 

Należy rozważyć, czy nie byłoby wskazane uzupełnienie treści art. 31 o możliwość 

doprowadzenia skazanego do aresztu śledczego, a art. 17 ust. 1 o obowiązek informacyjny. 

- w art. 1 w pkt 8, w ust. 1 po wyrazach „aresztu śledczego” dodaje się wyrazy  

„ , o czym należy go pouczyć”; 

- w art. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. W razie uchylenia zezwolenia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 lub art. 29, sąd 

penitencjarny poleca doprowadzić skazanego do zakładu karnego lub aresztu 

śledczego, o czym należy go pouczyć.”;”; 

3) Dokonana w ustawie modyfikacja art. 6 polegająca na rozdzieleniu do odrębnych jednostek 

redakcyjnych zróżnicowanych przesłanek stosowania kary w systemie SDE wobec osób 

już osadzonych i wobec osób skazanych rozpoczynających odbywanie kary będzie 

skutkowała koniecznością zmiany treści art. 40 ust. 2, który określa co powinno zawierać 

uzasadnienie wniosku o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia 

wolności w systemie SDE. Obecne odesłanie do okoliczności, o których mowa w art. 6 

ust. 1 powinno być rozszerzone na „okoliczności o których mowa w art. 6 ust. 1-3”. 

- w art. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) w art. 40 ust. 2 otrzmuje brzmienie: 

„2. uzasadnienie wniosku powinno zawierać wskazanie okoliczności, o których 

mowa w art. 6 ust. 1-3”;”. 

 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator 


