
U C H W A Ł A  

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 10 maja 2012 r. 

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza 

zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego 

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 

2012 r. ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem 

karnym w systemie dozoru elektronicznego, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 1: 

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

„2a) po art. 5 dodaje się art. 5a w brzmieniu: 

„Art. 5a. Do skazanych odbywających karę pozbawienia wolności 

w systemie dozoru elektronicznego nie stosuje się przepisu art. 13 ust. 1 ustawy 

z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, 

poz. 1362, z późn. zm.).”;”, 

b) skreśla się pkt 6; 

 

 

2)  w art. 1 w pkt 8, w ust. 1 po wyrazach „aresztu śledczego” dodaje się wyrazy „, o czym 

należy go pouczyć”; 

 

 

3)  w art. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) w art. 31 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W razie uchylenia zezwolenia, o którym mowa w art. 28 ust. 1 lub art. 29, 

sąd penitencjarny poleca doprowadzić skazanego do zakładu karnego lub aresztu 

śledczego, o czym należy go pouczyć.”;”; 

 

 

4)  w art. 1 po pkt 10 dodaje się pkt 10a w brzmieniu: 

„10a) w art. 40 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Uzasadnienie wniosku powinno zawierać wskazanie okoliczności, 

o których mowa w art. 6 ust. 1–3.”;”. 

 

 
 WICEMARSZAŁEK SENATU 

 

 
 Jan WYROWIŃSKI



Uzasadnienie 

 

Uchwała w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu kary pozbawienia 

wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego została podjęta przez 

Senat na 11. posiedzeniu w dniu 10 maja 2012 r. Senat proponuje wprowadzenie do ustawy 

czterech poprawek.  

Poprawka oznaczona nr 1 dotyczy art. 10a, który stanowi, że przepis art. 13 ust. 1 

ustawy o pomocy społecznej, wyłączający w odniesieniu do osób pozbawionych wolności 

prawo do świadczeń z pomocy społecznej, nie będzie miał zastosowania do osób skazanych 

na karę pozbawienia wolności, które odbywają ją w systemie dozoru elektronicznego (SDE). 

Senat zauważył, że podobne przepisy stanowiące, które przepisy innych ustaw należy 

stosować lub nie, w stosunku do podmiotów objętych niniejszą ustawą zawarte są w art. 5 

zmienianej ustawy, który jest ostatnim przepisem rozdziału pierwszego - Przepisy ogólne. 

Uwzględniając systematykę ustawy, Senat proponuje by właśnie w tym miejscu, po art. 5, 

dodać nowy artykuł, skoro to w przepisach ogólnych należy zamieszczać te normy, które 

określają postanowienia wspólne dla całej ustawy. 

Poprawki nr 2 i 3 zmierzają do ujednolicenia zasad dotyczących postępowania 

wobec skazanych w przypadkach uchylenia zezwolenia na odbywanie kary w systemie 

dozoru elektronicznego, określonych w art. 17 ust. 1 i w art. 31 ust. 1 nowelizowanej ustawy. 

Poprawka Senatu (do art. 17 ust. 1) stanowi, że organy postępowania wykonawczego będą 

miały obowiązek poinformowania skazanego o skutkach uchylania się przez niego od 

wykonywania nałożonych ustawą obowiązków w zakresie zainstalowania elektronicznego 

urządzenia rejestrującego lub nałożenia nadajnika, zaś doprowadzenie skazanego (o którym 

mowa w art. 31 ust. 1) może nastąpić albo do zakładu karnego albo do aresztu śledczego. 

Poprawka nr 4 stanowi konsekwencję rozbudowania treści art. 6 ustawy  

o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru 

elektronicznego. Dokonana modyfikacja polegała na rozdzieleniu ust. 1 i wydzieleniu do 

odrębnych jednostek redakcyjnych (ust. 2 i 3) zróżnicowanych przesłanek zastosowania kary 

w systemie SDE wobec osób już osadzonych i wobec osób skazanych rozpoczynających 

odbywanie kary. Senat uznał, że w tej sytuacji konieczne jest wniesienie poprawki, która 

uzupełni treść art. 40 ust. 2, określającego co powinno zawierać uzasadnienie wniosku 

o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie SDE, 

o przesłanki określone w art. 6 ust. 2 i 3. 

 


