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Opinia do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – Kodeks karny 

wykonawczy 

(druk nr 105) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem przedłożonej Senatowi ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz ustawy – 

Kodeks karny wykonawczy jest przywrócenie stosowania dozoru elektronicznego jako formy 

wykonywania kary pozbawienia wolności zamiast jako formy wykonywania kary 

ograniczenia wolności.  

Rozwiązanie to jest faktycznie rezygnacją ze zmian dokonanych ustawą z dnia 20 lutego 

2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, w zakresie dozoru 

elektronicznego, które weszły w życie w dniu 1 lipca 2015 r. i powrotem do uregulowań 

obowiązujących przed tą datą. 

Ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. do przepisów Kodeksu karnego wykonawczego 

wprowadzono nowy rozdział VIIa, który zawiera przepisy kompleksowo regulujące 

wykonywanie kar, środków karnych i środków zabezpieczających w systemie dozoru 

elektronicznego. 

Jednocześnie utraciła moc ustawa z dnia 7 września 2007 r. o wykonywaniu kary 

pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.  

Nie budzi wątpliwości, że system dozoru elektronicznego, zwany „SDE”, rozumiany 

jako zdalne kontrolowanie miejsca pobytu skazanych, doskonale sprawdził się w praktyce. 

Dzięki takiemu systemowi odbywania kary skazani mają możliwość nieskrępowanego 

wykonywania pracy zawodowej, zachowania więzi i relacji społecznych, kontynuowania 

nauki lub realizacji swoich obowiązków rodzinnych, tj. opieki nad osobami zależnymi.  
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System dozoru elektronicznego daje możliwości bardzo zindywidualizowanego 

harmonogramu wykonywania kary i obowiązków nakładanych na skazanego.  

Pozytywnie oceniający SDE wskazują na stosunkowe niewielkie koszty wykonywania 

dozoru elektronicznego w porównaniu do kosztów pobytu w zakładzie karnym (564,25 zł 

miesięcznie SDE a ok. 2500 zł miesięcznie zakład karny). 

Skutkiem ponownego wdrożenia modelu stosowania SDE jako formy wykonywania 

kary pozbawienia wolności będzie zmniejszenie liczby skazanych osadzonych w zakładach 

karnych. 

W konsekwencji przyjętych zmian SDE będzie wykonywany w formie dozoru 

stacjonarnego, zbliżeniowego i mobilnego. 

Karę pozbawienia wolności wykonuje się jako dozór stacjonarny, zaś środki karne 

i zabezpieczające jako dozór zbliżeniowy lub mobilny. 

Ustawa w zmienianym art. 43e określa właściwość miejscową sądów w sprawach 

związanych z wykonywaniem kary pozbawienia wolności w SDE, stanowiąc, że: 

1) sąd penitencjarny, w którego okręgu skazany przebywa – właściwy jest w sprawach 

związanych z udzieleniem zezwolenia na odbycie kary w SDE, 

2) sąd penitencjarny, w okręgu którego kara jest wykonywana – właściwy jest w sprawach 

związanych z wykonaniem postanowienia o udzieleniu zezwolenia i jego uchyleniem, 

3) sąd penitencjarny, który zezwolenia udzielił – właściwy jest w sprawie uchylenia 

zezwolenia z powodów wskazanych w art. 43aa § 1 pkt 1 tj. gdy skazany nie dochowa 

wyznaczonego terminu na zgłoszenie gotowości do instalacji środków technicznych albo 

uchyla się od zainstalowania rejestratora lub nadajnika. 

Środki karne i zabezpieczające orzeczone w systemie dozoru elektronicznego są 

wykonywane, zależnie od charakteru środka, jako dozór zbliżeniowy lub mobilny. 

W sprawach wykonywania dozoru zbliżeniowego i mobilnego właściwy jest 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 elektronicznego.  

Należy wskazać, że istotą dozoru mobilnego jest przebywanie skazanego w określonych 

dniach tygodnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu, zaś dozór zbliżeniowy to 

zachowanie przez skazanego określonej minimalnej odległości od osoby wskazanej przez sąd. 
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Przepisy przewidują więc przemienną właściwość miejscową sądu, w zależności od 

tego, w jakiej postaci dozór elektroniczny jest wykonywany, i od tego, czy skazany ma 

miejsce stałego pobytu. Wyłącza on stosowanie ogólnej zasady określającej właściwość sądu 

zamieszczonej w art. 3 § 1 k.k.w. 

W rozdziale VIIa dodany został nowy oddział 2a, który szczegółowo reguluje kwestie 

związane z warunkami i trybem orzekania o udzieleniu skazanemu zezwolenia na odbycie 

kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego. 

Nie uległy zmianie (w stosunku do stanu prawnego sprzed 1 lipca 2015 r.) przesłanki 

udzielenia zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru 

elektronicznego.  

Jednym z warunków uzyskania zezwolenia jest uzyskanie pisemnej zgody pełnoletnich 

osób zamieszkujących wspólnie ze skazanym na odbywanie przez niego kary w SDE 

obejmującej także przeprowadzanie czynności kontrolnych przez podmiot dozorujący. 

Co istotne, ustawa w nowym art. 43la § 4 i 5 utrzymała możliwość wydania orzeczenia 

zezwalającego przez sąd na odbycie kary w SDE, pomimo braku zgody osób wspólnie 

zamieszkujących, gdy wykonanie kary nie wiąże się dla nich z nadmiernymi trudnościami 

i narusza ich prywatność jedynie w nieznacznym stopniu. Na takie postanowienie osobie 

wspólnie zamieszkującej przysługuje zażalenie. 

Pozostałe rozwiązania ustawy dotyczące wykonywania kary pozbawienia wolności 

w systemie dozoru elektronicznego są odwzorowaniem zasad obowiązujących w tym zakresie 

przed reformą z dnia 1 lipca 2015 r. 

Ustawa zawiera dwa przepisy przejściowe, które nakazują stosowanie przepisów 

dotychczasowych w stosunku do osób: 

1) które złożyły wniosek na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o zamianę pozostałej do odbycia części kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia 

wolności wykonywaną w SDE (art. 3 ustawy), 

2) które złożyły wniosek na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. 

o wstrzymanie wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności i zmianę formy 

wykonywania kary ograniczenia wolności na karę ograniczenia wolności wykonywaną 

w SDE (art. 3 ustawy), 
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3) które przed dniem wejścia w życie ustawy odbywają karę ograniczenia wolności 

polegającą na obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym wyznaczonym 

miejscu, z zastosowaniem SDE (art. 4 ustawy), 

4) wobec których, przed dniem wejścia w życie ustawy, orzeczono karę ograniczenia 

wolności polegającą na obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w innym 

wyznaczonym miejscu, z zastosowaniem SDE (art. 4 ustawy). 

Ustawa ma wejść w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm na 13 posiedzeniu w dniu 11 marca 2016 r. 

Ustawa jest wynikiem prac nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy kodeks karny 

oraz ustawy – Kodeks karny wykonawczy (druk sejmowy nr 218). 

Prace na projektem ustawy prowadziła Komisja Nadzwyczajna do spraw zmian 

w kodyfikacjach. W dniu 25 lutego 2016 r. Komisja przedstawiła sprawozdanie 

o rozpatrywanym projekcie ustawy (druk sejmowy nr 271).  

Komisja wprowadziła do projektu ustawy zmiany polegające na: 

1) rezygnacji z nowelizowania art. 37b Kodeksu karnego, 

2) ograniczenia treści art. 323 § 1 Kodeksu karnego poprzez pozostawienie jedynie jednego 

zakazu – zakazu orzekania wobec żołnierzy kary ograniczenia wolności w postaci 

wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, 

3) zmiany 14-dniowej vacatio legis na określony kalendarzowo dzień 15 kwietnia 2016 r. 

Drugie czytanie projektu ustawy odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 10 marca 

2016 r. W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym. 

 

Beata Mandylis 

Główny legislator
 


