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Pan 

Lech Czapla 

Szef Kancelarii Sejmu 

W nawiązaniu do pisma z dnia 12 marca 2013 r., nr GMS-WP-173-77/13, 

dotyczącego poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary 

pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego, 

przekazanego do zaopiniowania Prokuratorowi Generalnemu w trybie art. 3 ust. 1 pkt 9 

ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599, z późn. 

zm.), uprzejmie przedstawiam następujące stanowisko. 

Najistotniejszą zmianą przewidzianą w projekcie nowelizacji ustawy z dnia 7 

września 2009 r. o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w 

systemie dozoru elektronicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 142, poz. 960, z późn. zm.; dalej ustawa 

o SDE) jest uchylenie ust. 2 art. 89 stanowiącego, iż ustawa obowiązuje do dnia 31 sierpnia 

2014 r., a więc ma charakter epizodyczny. Uchylenie wskazanego wyżej przepisu spowoduje, 

iż ustawa o SDE w sposób trwały zostanie włączona po polskiego systemu prawnego. 

Rezygnację z epizodyczności ustawy o SDE należy uznać za rozwiązanie słuszne. 

Wykonywanie kary pozbawienia wolności w oparciu o zasady przewidziane w przedmiotowej 

ustawie stanowi praktyczny wymiar realizacji postulatów, zgłaszanych przez przedstawicieli 

praktyki i nauki, w zakresie poszukiwania odmiennego od tradycyjnego sposobu odbywania 

kary pozbawienia wolności wobec sprawców przestępstw, nie wymagających izolacji w 

warunkach więziennych. Dotychczasowe doświadczenia związane ze stosowaniem systemu 

dozoru elektronicznego przez polski wymiar sprawiedliwości są na ogół pozytywne, a 

ujawnione wady zostały usunięte przez czterokrotną nowelizację ustawy. W szczególności 

podkreślić należy ograniczenie populacji osadzonych w zakładach karnych i liczby skazanych, 
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którzy oczekują na odbycie kary pozbawienia wolności. Wykonywanie kary w systemie 

dozoru elektronicznego w połączeniu z określonymi obowiązkami nałożonymi na skazanego 

wpływa wychowawczo i dyscyplinująco, a także usuwa negatywne konsekwencje wiążące się 

z pobytem w warunkach więziennych oraz wynikające z zerwania więzi rodzinnych i 

społecznych (nauka, praca). Niebagatelne znaczenie ma również czynnik ekonomiczny, gdyż 

koszt odbycia kary jednego skazanego w omawianym systemie jest kilkukrotnie niższy od 

kosztu pobytu skazanego w warunkach zakładu karnego. 

Projekt wraz z nadaniem nowego brzmienia pkt 5 art. l ustawy o SDE znacznie 

rozszerza zakres przedmiotowy jej stosowania, gdyż upoważnia do objęcia kontrolą 

elektroniczną oprócz skazanych na karę pozbawienia wolności także osób w stosunku do 

których orzeczono środki zapobiegawcze, środki karne oraz środki zabezpieczające. 

Wprowadzenie wyżej wskazanej możliwości wobec wymienionych grup osób - co do zasady 

- nie budzi zastrzeżeń, gdyż aktualnie jest dopuszczalne w stosunku do sprawców, wobec 

których orzeczono środek karny zakazu wstępu na imprezę masową ( art. 41 b Kodeksu 

karnego). Wydaje się jednak, iż powyższa zmiana powinna spowodować także zmianę tytułu 

ustawy, bowiem aktualny tytuł dalece będzie odbiegał od przedmiotu ustawy. W myśl § 18 

"Zasad techniki prawodawczej" stanowiących załącznik do rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. (Dz. U. Nr 100, poz. 908) w tytule ustawy jej przedmiot 

określa się możliwie najzwięźlej,jednakże w sposób adekwatnie informujący o jej treści. 

Pozostałe zmiany przewidywane w projekcie związane są z usprawnieniem 

mechanizmów pozwalających na sprawne wykonywanie środków w niej przewidzianych ( art. 

3 i 4 w zakresie stosowania przepisów - Prawo o zamówieniach publicznych podczas 

przetargu na utworzenie, wdrożenie i eksploatację SDE po wygaśnięciu umowy z podmiotem 

aktualnie obsługującym system) albo w wypełnieniem luk prawnych ( art. 8 pkt 4 - nałożenie 

na skazanego obowiązku zapewnienia zasilania stacjonarnego urządzenia monitorującego; art. 

65a -- wprowadzenie uprawnień w zakresie instalacji urządzenia monitorującego w 

określonych przypadkach). Powyższe zmiany nie budzą wątpliwości. 

Reasumując, przedstawiony do zaopiniowania projekt, z zastrzeżeniem uwagi 

odnoszącej się do tytułu ustawy, zasługuje na pozytywną opinię. 

Andrzej Seremet 
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Pan Lech CZAPLA 

Szef Kancelarii Sejmu 

W związku z nadesłanym poselskim projektem ustawy o zmianie ustawy 

o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie 

dozoru elektronicznego uprzejmie informuję, że Krajowa Rada Sądownictwa 

na posiedzeniu plenarnym w dniu 12 kwietnia 2013 r., po zapoznaniu się z treścią 

ww. projektu, odniosła się do niego pozytywnie i nie zgłosiła uwag. 

SSN Antoni Górski 
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Pan 
Lech CZAPLA 
Szef Kancelarii Sejmu 

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 marca 2013 r., GMS-WP-173-77/13 

uprzejmie przesyłam uwagi Sądu Najwyższego do poselskiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem 

karnym w systemie dozoru elektronicznego. 

Z poważaniem 

)~7J~ 
Stanisław DĄBROWSKI 
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UWAGI 

do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary 
pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru 

elektronicznego 

Proponowane zmiany, w tym trwałe włączenie do polskiego porządku 

prawnego podstaw prawnych działania dozoru elektronicznego, zasadniczo 

zasługują na aprobatę. 

Poniższe uwagi krytyczne dotyczyć będą kontrowersyjnych propozycji, jakie 

mogą być konsekwencją wprowadzenia sformułowania normatywnego 

przewidzianego w nowej wersji art. 1 ust. 5, umożliwiającego wykonywanie środków 

karnych, zapobiegawczych oraz zabezpieczających z użyciem kontroli elektronicznej. 

W obecnym brzmieniu art. 1 ust. 5 przewiduje się rozwiązanie, polegające na 

nadzorowaniu i kontrolowaniu zakazu wstępu na imprezę masową, zaś szczegółowo 

kwestię tę normuje rozdział Sa ustawy. W związku z tym warto zwrócić uwagę, iż tytuł 

ustawy już obecnie nie do końca odpowiada jej części normatywnej. 

Możliwe wydaje się wykonywanie niektórych środków zapobiegawczych "przy 

użyciu" aparatury monitorującej. Ustawodawca powinien jednak określić precyzyjnie 

przesłanki wykonywania w ten sposób środków zapobiegawczych. Arbitralność ich 

stosowania "przy użyciu" aparatury monitorującej nie jest bowiem dopuszczalną 

ingerencją w granice wolności jednostki. Projektodawca nie precyzuje również, jaki 

cel miałoby użycie środków połączonych z kontrolą elektroniczną przy wykonywaniu 

środków zapobiegawczych. Dopiero bardziej szczegółowe określenie roli, jaką przy 
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wykonywaniu środków zapobiegawczych pełniłaby aparatura monitorująca, 

pozwoliłoby na pełną ocenę takiej regulacji. 

Trudno natomiast wyobrazić sobie dozór elektroniczny jako prostą alternatywę 

dla tymczasowego aresztowania. 

Wobec ogólnego tylko odniesienia się w projekcie do elektronicznej kontroli 

wykonywania niektórych środków karnych niemożliwa jest szczegółowa ocena 

projektowanego rozwiązania legislacyjnego. 

Wydaje się natomiast, iż próbę wprowadzenia elektronicznej kontroli 

wykonywania środków zabezpieczających należy ocenić krytycznie. Jak słusznie 

stwierdza M. Rusinek1
, kluczowe dla powodzenia stosowania dozoru elektronicznego 

jako formy wykonywania kary pozbawienia wolności jest dokonanie właściwej selekcji 

osób, wobec których jest on stosowany, pod względem postawy i właściwości 

osobistych. Aktualna jest wynikająca ze stanu normatywnego uwaga, iż dozoru 

elektronicznego (środków połączonych z kontrolą elektroniczną) nie stosuje się 

wobec sprawców niebezpiecznych2
• Skoro orzekanie kary pozbawienia wolności w 

formie dozoru elektronicznego wobec takich sprawców byłoby wysoce 

problematyczne, toteż proponowane rozwiązanie nie ma praktycznych perspektyw 

powodzenia. Ponadto, nieoznaczone w czasie zastosowanie kontroli elektronicznej, 

jakie niewątpliwie wchodziłoby w tym wypadku w grę, powodowałoby z reguły 

uszkadzanie środków tej kontroli. 

Powyższe uwagi krytyczne należy odnieść do stopnia zaawansowania realnie 

dostępnej techniki kontroli elektronicznej. 

1 
Zob. tegoż, Ustawa o dozorze elektronicznym. Komentarz, Warszawa 2010, s. 49. 

2 Tamże, s. 51. 
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