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SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

VII kadencja  
 
 
 Pan 
 Radosław Sikorski 
 Marszałek Sejmu 
 Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 
kwietnia 1997 r. i na podstawie art. 32 ust. 2 regulaminu Sejmu niżej podpisani 
posłowie wnoszą projekt ustawy: 

 
 - o zmianie ustawy o Służbie Więziennej. 
 
Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem ustawy 

upoważniamy pana posła Stanisława Chmielewskiego. 
 

 (-)   Elżbieta Achinger;  (-)   Tadeusz Arkit;  (-)   Joanna Bobowska;  (-)   Jerzy 
Borowczak;  (-)   Jacek Brzezinka;  (-)   Jerzy Budnik;  (-)   Renata Butryn; (-
) Stanisław Chmielewski;  (-)   Grażyna Ciemniak;  (-)   Piotr 
Cieśliński;  (-)   Marian Cycoń;  (-)   Barbara Czaplicka;  (-)   Zofia 
Czernow;  (-)   Ewa Drozd;  (-)   Joanna Fabisiak;  (-)   Jerzy 
Fedorowicz;  (-)   Arkady Fiedler;  (-)   Krzysztof Gadowski;  (-)   Elżbieta 
Gapińska;  (-)   Magdalena Gąsior-Marek;  (-)   Czesław Gluza;  (-)   Mariusz 
Grad;  (-)   Rafał Grupiński;  (-)   Bożena Henczyca;  (-)   Stanisław 
Huskowski;  (-)   Maria Małgorzata Janyska;  (-)   Tadeusz 
Jarmuziewicz;  (-)   Bożena Kamińska;  (-)   Brygida Kolenda-
Łabuś;  (-)   Agnieszka Kołacz-Leszczyńska;  (-)   Sławomir Kowalski;  (-)   Jacek 
Kozaczyński;  (-)   Ligia Krajewska;  (-)   Robert Kropiwnicki;  (-)   Elżbieta 
Królikowska-Kińska;  (-)   Tomasz Kulesza;  (-)   Józef Lassota;  (-)   Arkadiusz 
Litwiński;  (-)   Zofia Ławrynowicz;  (-)   Izabela Katarzyna 
Mrzygłocka;  (-)   Anna Nemś;  (-)   Małgorzata Niemczyk;  (-)   Tomasz Piotr 
Nowak;  (-)   Małgorzata Pępek;  (-)   Lucjan Marek Pietrzczyk;  (-)   Mirosław 
Pluta;  (-)   Damian Raczkowski;  (-)   Henryk Siedlaczek;  (-)   Bożena 
Sławiak;  (-)   Aleksander Sosna;  (-)   Katarzyna Stachowicz;  (-)   Wiesław 

 
 



Suchowiejko;  (-)   Miron Sycz;  (-)   Marcin Święcicki;  (-)   Teresa 
Świło;  (-)   Ryszard Zawadzki. 



Projekt z dnia 8 kwietnia 2015 r. v. II 

 

U S T AWA  

z dnia ……………………2014 r. 

o zmianie ustawy o Służbie Więziennej 

Art. 1. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. 

poz. 1415 i 1822) w art. 2 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„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.”. 

 

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r.  
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UZASADNIENIE 

 

Przygotowana nowelizacja ustawy o Służbie Więziennej ma na celu umożliwienie 

prowadzenia przez Służbę Więzienną centrali monitorowania systemu dozoru 

elektronicznego (dalej SDE), po dniu 1 lipca 2015r.  

Obecnie zadania te są realizowane przez Służbę Więzienną w ramach realizacji SDE 

w odniesieniu do kary pozbawienia wolności.  

Znowelizowany Kodeks karny wykonawczy (ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie 

ustawy − Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw − Dz. U. poz. 396) w art. 43c wskazuje, 

że w ramach SDE będzie realizowane wykonywanie kary ograniczenia wolności. Z kolei  

art. 43g § 2 znowelizowanego Kodeksu karnego wykonawczego wskazuje, że podmiotem 

prowadzącym centralę monitorowania jest podmiot dozorujący lub jednostka organizacyjna 

podległa Ministrowi Sprawiedliwości. Z analizy zadań Służby Więziennej określonych  

w art. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014r. poz. 1415 

i 1822) jednoznacznie wynika konieczność uporządkowania stanu stosunków prawnych w tej 

dziedzinie. 

Dlatego też konieczne jest znowelizowanie art. 2 ust. 2 tej ustawy przez dodanie punktu 

w brzmieniu: prowadzenie centrali monitorowania, o której mowa w art. 43f § 1 pkt 1 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.), 

w przypadku powierzenia tych obowiązków przez Ministra Sprawiedliwości, co umożliwi 

dalsze prowadzenie centrali monitorowania przez Służbę Więzienną po dniu 1 lipca 2015 r., 

tj. po wejściu w życie nowych regulacji zawartych w rozdziale VIIa Kodeksu karnego 

wykonawczego i podjęciu ewentualnej decyzji w tym zakresie przez Ministra 

Sprawiedliwości. 

Projekt niniejszej nowelizacji nie powoduje nowych skutków dla budżetu państwa, 

bowiem w aktualnie obowiązującym stanie prawnym Służba Więzienna realizuje zadania 

związane z prowadzeniem centrali monitorowania SDE w związku z powierzeniem jej tych 

obowiązków przez Ministra Sprawiedliwości. 

Projektowana nowelizacja nie spowoduje skutków społecznych, gospodarczych 

i prawnych. 
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Materia objęta projektem ustawy nie stanowi przedmiotu regulacji prawa Unii 

Europejskiej. 

Projekt nie zawiera przepisów technicznych, a zatem nie podlega notyfikacji zgodnie  

z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2001 r.  

w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu norm i aktów prawnych (Dz. U.  

Nr 239, poz. 2039, z późn. zm.). 
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