
 

Druk nr 819-A               

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

IX kadencja 
 
 

 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  

KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy  

o Służbie Więziennej (druk nr 801) 

 
Sejm na 23. posiedzeniu w dniu 15 grudnia 2020 r. – zgodnie z art. 47 ust.  

1 regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 819 do Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu  

w dniu 15 grudnia 2020 r. 

wnosi:  

Wysoki Sejm raczy następujące poprawki: 

 

1) art. 1 nadać brzmienie: 

„Art. 1. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, 

1610 i 2112) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 195a w ust. 6 wyrazy „ust. 1” zastępuje się wyrazami „ust. 1a”; 

2) w art. 272a po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. W latach 2022–2031 maksymalny limit wydatków budżetu państwa na 

świadczenie, o którym mowa w art. 195a, wynosi 96 923 tys. zł, z tym że w poszczególnych 

latach limit wynosi: 

1) 2022 r. – 8 651 tys. zł; 

2) 2023 r. – 8 867 tys. zł; 

3) 2024 r. – 9 089 tys. zł; 

4) 2025 r. – 9 316 tys. zł; 



5) 2026 r. – 9 549 tys. zł; 

6) 2027 r. – 9 788 tys. zł; 

7) 2028 r. – 10 033 tys. zł; 

8) 2029 r. – 10 284 tys. zł; 

9) 2030 r. – 10 541 tys. zł; 

10) 2031 r. – 10 805 tys. zł.”.”; 

– KP PiS 

– przyjąć 

Uwaga: poprawki nr 1 i 4 należy głosować łącznie. 

 

2) skreślić art. 2; 

– KP KO 

– odrzucić 

3) skreślić art. 3; 

– KP KO 

– odrzucić 

4) art. 4 nadać brzmienie: 

„Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 

pkt 1, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.”. 

– KP PiS 

– przyjąć 

 

 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 15 grudnia 2020 r. 

 

 

 

 Przewodniczący Komisji 

i Sprawozdawca 

 

  /-/ Marek Ast 

 

 

 

 

 

 
 
 

Tłoczono z polecenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej 


