Notatka
z wyjazdu studyjnego senatorów
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej
do
Centrali Monitorowania Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby
Więziennej w Warszawie

Dnia 8 maja 2012 roku senatorowie z Komisji Praw Człowieka, Praworządności i
Petycji oraz Komisji Ustawodawczej odbyli wyjazd studyjny do Centrali Monitorowania
Biura Dozoru Elektronicznego Centralnego Zarządu Służby Więziennej w Warszawie. Pod
przewodnictwem prof. Michała Seweryńskiego w spotkaniu udział wzięli senatorowie:
Andrzej Matusiewicz, Ryszard Knosala, Robert Mamątow, Bohdan Paszkowski, Aleksander
Pociej oraz Tadeusz Kopeć.
Senatorów powitał gen. Jacek Włodarski, Dyrektor Generalny Centralnego Zarządu
Służby Więziennej oraz gen. Paweł Nasiłowski dyrektor Biura Dozoru ElektronicznegoPełnomocnik Ministra Sprawiedliwości.
W spotkaniu udział wzięli również: dyrektor Biura Prawnego Służby Więziennej Michał Zoń,
kurator Barbara Wilamowska, główny specjalista w Departamencie Wykonania Orzeczeń i
Probacji Ministerstwa Sprawiedliwości- Koordynator Ministra Sprawiedliwości ds. KPPN i
SDE, Kierownik Zespołu Obsługi Centrali Monitorowania kpt. Michał Ajdarow oraz
pracownicy i funkcjonariusze zespołu obsługi Centrali Monitorowania SDE, przedstawiciele
Upoważnionego Podmiotu Dozorującego.
Na spotkaniu senatorowie zapoznali się z informacją Pełnomocnika Ministra
Sprawiedliwości ds. Wdrażania Systemu Kar Nieizolacyjnych oraz Systemu Dozoru
Elektronicznego gen. Pawła Nasiłowskiego nt przygotowań, wdrażania i działania systemu
dozoru elektronicznego, jako jednego z systemów odbywania kary pozbawienia wolności,
który wyjaśnił, iż zgodnie z ustawą o odbywaniu kary pozbawienia wolności w tym systemie
decyduje wyłącznie Sąd Penitencjarny, wydając postanowienie. Przypomniał, że o odbywanie
kary w SDE mogą ubiegać się osoby skazane prawomocnym orzeczeniem sądu na karę od 1
miesiąca do roku pozbawienia wolności, z wyłączeniem multirecydywistów (art. 64 § 2 Kk).
Kontrolowanie zachowania skazanego dotyczy przestrzegania przez skazanego nałożonego na
niego przez sąd penitencjarny obowiązku pozostawania w miejscu stałego pobytu lub w
innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie, jak również obowiązku powstrzymania
się od przebywania w określonych miejscach lub zakazu zbliżania się do określonej osoby.

W dyskusji, która miała miejsce po wystąpieniu dyrektora P. Nasiłowskiego i pani
kurator Barbary Wilanowskiej senatorowie zwrócili uwagę, iż dozór elektroniczny skazanych
jest w stanie przysporzyć duże korzyści społeczne, finansowe i osobowe wynikające z
odbywania w nim kary - obniżenie kosztów wykonywania kary bezwzględnego pozbawienia
wolności, a tym samym zwiększenie oszczędności w budżecie (miesięczny koszt wykonania
kary w stosunku do jednego skazanego w SDE – to kwota 564 zł, natomiast miesięczny koszt
pobytu jednego skazanego w jednostce penitencjarnej wynosi ok. 2500 zł). W przypadku
wykonywania kar w systemie nieizolacyjnym, w tym szczególnie w SDE, należy zwrócić
uwagę na nieporównywalnie większe możliwości i warunki do resocjalizacji skazanego, jak
również prowadzenia procesu jego readaptacji społecznej i zawodowej w warunkach
wolności.
Po zakończeniu dyskusji, senatorowie zapoznali się z funkcjonowaniem systemów
informatycznych i urządzeń technicznych służących do wykonywania tej formy kary.

