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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 12 kwietnia 2018 r.  

o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy i ustawy o Służbie Więziennej  

 

(druk nr 788 ) 

 

 

USTAWA z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 652) 

 

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. 

[§ 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 2017 r. poz. 1579 i 2018) i powierza mu wykonywanie czynności, o 

których mowa w § 1 pkt 1 lub 2.] 

<§ 3. Podmiotem dozorującym może być przedsiębiorca, instytucja państwowa, podmiot 

zagraniczny będący przedsiębiorcą w rozumieniu prawa kraju rejestracji 

i spełniający warunki do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej działalności 

gospodarczej albo jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Sprawiedliwości lub 

przez niego nadzorowana. 

§ 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 2017 r. poz. 1579 i 2018) i powierza mu 

wykonywanie czynności, o których mowa w § 1 pkt 1 lub 2, chyba że powierzenie 
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czynności, o których mowa w § 1 pkt 2, dotyczy jednostki organizacyjnej podległej 

Ministrowi Sprawiedliwości lub przez niego nadzorowanej.> 

 

Art. 43n. 

§ 1. Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór elektroniczny, ma obowiązek: 

1)   nieprzerwanie nosić nadajnik; 

2)   dbać o powierzone mu środki techniczne, w tym zwłaszcza chronić je przed utratą, 

zniszczeniem, uszkodzeniem lub uczynieniem niezdatnymi do użytku, oraz zapewniać 

ich stałe zasilanie energią elektryczną; 

3)   udostępniać podmiotowi dozorującemu powierzone środki techniczne do kontroli, 

naprawy lub wymiany na każde żądanie tego podmiotu, w tym również umożliwiając 

pracownikom tego podmiotu wejście do pomieszczeń, w których skazany przebywa, 

lub na nieruchomość stanowiącą jego własność lub będącą w jego zarządzie; 

4)   udzielać prezesowi sądu lub upoważnionemu sędziemu, sądowemu kuratorowi 

zawodowemu, podmiotowi dozorującemu i podmiotowi prowadzącemu centralę 

monitorowania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania 

nałożonych obowiązków oraz stawiać się na wezwania sędziego i kuratora. 

§ 2. Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór stacjonarny, ma ponadto obowiązek: 

1)   pozostawać we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie; 

2)   odbierać połączenia przychodzące do rejestratora stacjonarnego; 

3)   umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na 

nieruchomość, gdzie zainstalowano rejestrator; 

4)   udzielać osobom upoważnionym, na ich żądanie, wyjaśnień, o których mowa w § 1 

pkt 4, również przy użyciu rejestratora stacjonarnego. 

<§ 3. Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór mobilny lub zbliżeniowy, ma 

ponadto obowiązek: 

1) nieprzerwanie nosić rejestrator przenośny; 

2) odbierać połączenia przychodzące do rejestratora przenośnego; 

3) udzielać osobom upoważnionym, na ich żądanie, wyjaśnień, o których mowa w § 

1 pkt 4, również przy użyciu rejestratora przenośnego.> 
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Art. 43t. 

§ 1. Wykonując dozór elektroniczny, podmiot dozorujący: 

1)   niezwłocznie po zaistnieniu warunków technicznych informuje sąd o możliwości 

rozpoczęcia wykonywania dozoru elektronicznego; 

2)   zakłada skazanemu nadajnik niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od 

dnia zgłoszenia przez skazanego gotowości, o której mowa w art. 43m; 

3)   w razie orzeczenia dozoru stacjonarnego instaluje rejestrator stacjonarny w terminie 

wskazanym w pkt 2; 

<3a) w razie orzeczenia dozoru mobilnego lub zbliżeniowego niezwłocznie, nie 

później jednak niż w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia przez skazanego 

gotowości, o której mowa w art. 43m, przekazuje rejestrator przenośny 

skazanemu oraz instruuje go co do sposobu używania rejestratora;> 

4)   w razie orzeczenia dozoru zbliżeniowego przekazuje rejestrator przenośny osobie 

chronionej zakazem zbliżania oraz instruuje tę osobę co do sposobu używania 

rejestratora; 

[5)   kontroluje prawidłowość działania środków technicznych i niezwłocznie usuwa 

uchybienia w ich działaniu; 

6)   po zakończeniu dozoru, a także na polecenie sądu lub sądowego kuratora 

zawodowego, usuwa nadajnik, rejestrator stacjonarny i rejestrator przenośny używany 

przez osobę chronioną.] 

<5) kontroluje prawidłowość działania środków technicznych; 

6) po zakończeniu dozoru, a także na polecenie sądu lub sądowego kuratora 

zawodowego, usuwa nadajnik, rejestrator stacjonarny lub rejestrator przenośny 

używany przez osobę chronioną lub skazanego.> 

§ 2. Wykonując dozór elektroniczny, podmiot prowadzący centralę monitorowania: 

1)   w razie orzeczenia dozoru mobilnego nieprzerwanie kontroluje miejsce pobytu 

skazanego; 

2)   kontroluje przestrzeganie przez skazanego obowiązków związanych ze stosowaniem 

dozoru; 

3)   rejestruje każde zdarzenie polegające na przerwaniu lub nawiązaniu łączności między 

środkami technicznymi oraz każde nieuprawnione oddziaływanie na te środki, a także 

wyczerpanie się wewnętrznego źródła zasilania; 
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4)    niezwłocznie zawiadamia sądowego kuratora zawodowego oraz prezesa sądu, 

upoważnionego sędziego lub sędziego penitencjarnego o nieprzestrzeganiu 

obowiązków, o których mowa w pkt 2, oraz o każdym zdarzeniu określonym w pkt 3; 

5)    wykonuje polecenia prezesa sądu, upoważnionego sędziego, sędziego 

penitencjarnego i sądowego kuratora zawodowego związane z przebiegiem dozoru. 

 

 

USTAWA z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2017 r. poz. 631 i 1321 

oraz z 2018 r. poz. 138) 

Art. 2. 

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

Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. 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 
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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 [.] <;> 

<9) realizacja czynności wykonywanych przez podmioty, o których mowa w art. 43g 

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

powierzenia tych czynności przez Ministra Sprawiedliwości.> 

[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.] 

2b. Służba Więzienna, w zakresie określonym przez Ministra Sprawiedliwości, zapewnia 

porządek i bezpieczeństwo w urzędzie obsługującym Ministra Sprawiedliwości oraz w 

Prokuraturze Krajowej. 

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. 


