Warszawa, 2 czerwca 2015 r.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej
(druk nr 925)
I.

Cel i przedmiot ustawy
Przedłożona Senatowi ustawa ma na celu dodanie w nowelizowanej ustawie o Służbie

Więziennej przepisu przyznającego tej formacji uprawnienie do uczestniczenia, jako podmiot
prowadzący centralę monitorowania w systemie dozoru elektronicznego, w karnym
postępowaniu wykonawczym, dotyczącym wykonywania kary ograniczenia wolności,
środków karnych i zabezpieczających.
Zgodnie z dotychczasowymi przepisami system dozoru elektronicznego jest jednym
z systemów wykonywania kary pozbawienia wolności, polegającym na kontrolowaniu
zachowania skazanego poza zakładem karnym przy użyciu odpowiedniej aparatury
monitorującej.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o Służbie Więziennej, formacja ta jest właściwa do
wykonywania zadań w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar
pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności.
Ponieważ system dozoru elektronicznego był formą pozbawienia wolności Służba
Więzienna, była i aktualnie jest podmiotem prowadzącym centralę monitorowania, zgodnie
ze swoją właściwością.
Rozległa nowelizacja Kodeksu karnego i Kodeksu karnego wykonawczego, zawarta
w ustawie uchwalonej w dniu 20 lutego 2015 r. istotnie zmieniła status systemu dozoru
elektronicznego określając go jako sposób wykonywania kary ograniczenia wolności,
środków karnych lub zabezpieczających ale nie kary pozbawienia wolności.
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W stanie prawnym obowiązującym po 1 lipca 2015 r. kara pozbawienia wolności będzie
wykonywana w systemie dozoru elektronicznego jedynie w przypadkach wskazanych
w przepisach przejściowych zawartych w ustawie zmieniającej z dnia 20 lutego 2015 r.
(w art. 14 ust. 1 i 2 oraz w art. 18) natomiast ustawa z dnia 7 września 2007 r.
o wykonywaniu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru
elektronicznego utraci moc.
Jeśli zatem, po dniu 1 lipca 2015 r. Służba Więzienna miałaby być uwzględniana przez
Ministra Sprawiedliwości jako podmiot predystynowany do prowadzenia centrali
monitorowania w systemie dozoru elektronicznego, konieczne jest rozszerzenie uprawnień
Służby Więziennej jako formacji, o uczestniczenie we wszystkich postępowaniach
wykonawczych, które dotyczą nieizolacyjnych kar i środków, w przypadku których będzie
stosowany system dozoru elektronicznego po dniu 1 lipca 2015 r.

II.

Przebieg prac legislacyjnych
Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 93. posiedzeniu w dniu 27 maja 2015 r. w oparciu

o projekt poselski (druk sejmowy nr 3410).
Wszystkie trzy czytania ustawy miały miejsce na 93. posiedzeniu Sejmu.
Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu przedłożenia.

III.

Uwagi szczegółowe
Zawarty w ustawie przepis art. 2 ust. 2a posługuje się liczbą mnogą dla określenia

zadania jakim jest prowadzenie przez Służbę Więzienną centrali monitorowania.
Należy rozważyć wprowadzenie poprawki, która polegać będzie na zastąpieniu
wyrazów „tych obowiązków” wyrazami" „jej tego obowiązku”.
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