sekprez@solidarnosc.org.pl
Od:
Wysłano:
Do:
Temat:
Załączniki:

Krajowa Komisja Wyborcza <kkw@solidarnosc.org.pl>
czwartek, 4 listopada 2021 12:08
sekprez@solidarnosc.org.pl
FW: Projekt ustawy do uwag
pismo konsultacje społeczne SW (1).pdf; projekt uzasadnienia czysty 2.11.2021.pdf;
Projekt ustawy z dnia 02.11.2021 czysty.docm; osr sw 2.11.2021 r. czysty.docx

From: Falba Aleksandra (DLPK) [mailto:Aleksandra.Falba@ms.gov.pl]
Sent: Thursday, November 4, 2021 10:46 AM
To: 'nszzfipw@nszzfipw.org.pl' <nszzfipw@nszzfipw.org.pl>; bbial@solidarnosc.org.pl; kkw@solidarnosc.org.pl;
'biuro@fzz.org.pl' <biuro@fzz.org.pl>; opzz@opzz.org.pl; biuro.projekt@iws.gov.pl; hfhr@hfhr.pl;
'edyta.odyjas@onet.pl' <edyta.odyjas@onet.pl>; 'biuro@prokuratura-zz.pl' <biuro@prokuratura-zz.pl>;
sprp@poczta.onet.pl; bractwowiezienne@samarytania.pl
Subject: Projekt ustawy do uwag
Dzień dobry w załączeniu przesyłam projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych
ustaw do uwag.

ALEKSANDRA FALBA
Podreferendarz
Wydział Prawa Zawodów Prawniczych
Departament Legislacyjny Prawa Karnego
tel:

22 52-12-487

Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
tel: +48 22 52 12 888
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Warszawa, 03 listopada 2021 r.

DLPK-V.465.8.2021

Według rozdzielnika

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Rządowego
Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny, udostępniony został
projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
(UD287).
Zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do projektu
w terminie 21 dni od dnia udostępnienia.
Niezgłoszenie uwag w powyższym terminie pozwolę sobie uznać za uzgodnienie
projektu.
Z wyrazami szacunku
Z upoważnienia Ministra Sprawiedliwości
Michał Woś
Sekretarz Stanu
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:
1) Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
2) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa;
3) Tymczasowa Rada Krajowej Sekcji Służby Więziennej Niezależny Samorządny Związek
Zawodowy „Solidarność”;
4) Komisja Krajowa NSZZ Solidarność;
5) Forum Związków Zawodowych;

6) Ogólnopolskie Porozumienia Związków Zawodowych;
7) Instytut Wymiaru Sprawiedliwości;
8) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Niezależnego Samorządnego Związku
Zawodowego „Solidarność” Pracowników Sądownictwa;
9) Przewodniczący Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i
Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej;
10) Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej;
11) Stowarzyszenie Bractwo Więzienne Samarytania;
12) Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekt z dnia 2 listopada 2021 r.
Etap: uzgodnienia międzyresortowe,
konsultację publiczne i opiniowanie
U S T AWA
z dnia ………………....….. 2021 r.
o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1064 i 1728) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 2:
a)

w ust. 2:
–

pkt 7a otrzymuje brzmienie:
„7a) doprowadzanie osób pozbawionych wolności do udziału w czynnościach
procesowych dokonywanych poza terenem zakładów karnych i aresztów
śledczych, jeżeli wynika to z realizacji polecenia wydanego przez właściwy
organ, i z wyłączeniem doprowadzania w celu czasowego wydania
właściwym organom państwa obcego lub do zakładów leczniczych;”,

–

dotychczasową treść pkt 7a oznacza się jako pkt 7b,

–

po pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 10 w brzmieniu:
„10) edukacja prawna, zwłaszcza młodzieży, związana z prewencją
przestępstw;”,

b)
1)

ust. 2b otrzymuje brzmienie:

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych,
ustawę z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, ustawę z dnia 6
czerwca 1997 r. ̶ Kodeks karny wykonawczy, ustawę z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego,
ustawę z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności, ustawę z dnia 29 sierpnia 1997
r. ‒ Ordynacja podatkowa, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, ustawę z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawę z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym
Rejestrze Karnym, ustawę z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych, ustawę z dnia 27
lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach
inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, ustawę z dnia 16 lipca 2004 r. –
Prawo telekomunikacyjne, ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ustawę z dnia
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, ustawę z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych, ustawę z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, ustawę z
dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej,
ustawę z dnia 23 listopada 2012 r. ‒ Prawo pocztowe, ustawę z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu
bezpośredniego i broni palnej, ustawę z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej, ustawę z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle
seksualnym oraz ustawę z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, ustawę z dnia 11
września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
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„2b. Służba

Więzienna,

w

zakresie

określonym

przez

Ministra

Sprawiedliwości w drodze zarządzenia, zapewnia porządek i bezpieczeństwo w
urzędzie obsługującym Ministra Sprawiedliwości oraz w Prokuraturze Krajowej,
zwanych dalej „MSiPK”.”,
c)

po ust. 2b dodaje się ust. 2c i 2d w brzmieniu:

„2c. Służba Więzienna, w zakresie określonym przez Ministra Sprawiedliwości w
uzgodnieniu

z

ministrem

właściwym

do

spraw

Oświaty

i

wychowania,

może

współuczestniczyć w kształtowaniu postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych
młodzieży.
2d. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 2c, Dyrektor Generalny określi w
drodze zarządzenia sposób realizacji szkolenia strzeleckiego młodzieży w jednostkach
organizacyjnych, w tyrn1) organizację i dokumentację szkolenia strzeleckiego,
2) obowiązki i funkcje związane z prowadzeniem szkolenia strzeleckiego,
3) rodzaje i formy szkolenia strzeleckiego,
4) warunki dopuszczenia do szkolenia strzeleckiego,
5) podstawowe komendy podczas strzelań,
6) obowiązki uczestników szkolenia strzeleckiego,
7) zasady użytkowania i wymagania dotyczące strzelnic będących w zarządzie
Służby Więziennej, z których korzystać będzie młodzież
- mając na względzie zapewnienie potrzeb edukacyjnych młodzieży w tym zakresie oraz
zapewnienie bezpiecznego przebiegu szkolenia strzeleckiego.”,
d) uchyla się ust. 3-6;
2)

w art. 4:
a)

uchyla się ust. 3,

b)

dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. Służba Więzienna współdziała z przywięziennym zakładem pracy,
wskazanym w decyzji Ministra Sprawiedliwości, o której mowa w art. 105b § 4 i art.
217c § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, przy
realizacji uprawnień skazanych i tymczasowo aresztowanych do rozmów
telefonicznych.
5.

Dyrektor

Generalny

Służby

Więziennej

zawiera

z

dyrektorem

przywięziennego zakładu pracy, o którym mowa w ust. 4, porozumienie, w którym
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określone zostaną warunki techniczne i wymogi dla systemu służącego realizacji
uprawnień skazanych i tymczasowo aresztowanych do rozmów telefonicznych, a
także czas trwania porozumienia i inne istotne jego elementy.”;
3)

w art. 7 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, zwany dalej „Szefem
IWSW”;”;

4)

w art. 8:
a)

w ust. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, zwany dalej „IWSW”;”,

b)

po ust. 1a dodaje się ust. 1b i 1c w brzmieniu:
„1b.

IWSW

jest

jednostką

organizacyjną

nadzorowaną

przez

Ministra

Sprawiedliwości.
1c. W ramach jednostek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1 pkt 2, mogą być
tworzone Grupy Interwencyjne Służby Więziennej, zwane dalej „GISW”, odpowiedzialne
za prowadzenie działań:
a)

w zakresie zapobiegania zagrożeniom mogącym wystąpić w Służbie
Więziennej lub ich likwidacji,

b)

wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej
taktyki działania.”,

c)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W jednostkach organizacyjnych mogą być tworzone służby, działy,
oddziały, grupy, zespoły i stanowiska prowadzące działalność, w szczególności w
zakresie

oddziaływania

terapeutycznego,

penitencjarnego,

nauczania

i

specjalistycznego

szkolenia,

działalności

oddziaływania
duszpasterskiej,

kwatermistrzowskiej, zatrudnienia, czynności administracyjnych związanych z
wykonywaniem kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania, ochrony,
spraw obronnych, zwalczania czynów mogących zagrozić porządkowi i
bezpieczeństwu, zapewnienia stosownych warunków bytowych i pomocy socjalnej,
opieki zdrowotnej i sanitarnej, a także składnice mundurowe i magazynowe.”;
5)

w art. 10 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Centralnym Zarządem Służby Więziennej oraz jednostkami organizacyjnymi, o
których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4, kieruje Dyrektor Generalny podległy
Ministrowi Sprawiedliwości.
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2. Dyrektor Generalny jest przełożonym funkcjonariuszy pełniących służbę
w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4.”;
6)

w art. 11:
a)

w ust. 1:
–

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) ustalanie organizacji służby dyżurnej w jednostkach organizacyjnych, w tym
sposobu i trybu informowania o zdarzeniach, które wystąpiły w Służbie
Więziennej oraz ustalenie sposobu i trybu przeprowadzania czynności
sprawdzających dotyczących zdarzeń, które wystąpiły w Służbie Więziennej
oraz sposobu ich dokumentowania;”,
–

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) ustalanie zasad technicznego zabezpieczenia ochronnego i bezpieczeństwa
w jednostkach organizacyjnych;”,

–

po pkt 3a dodaje się pkt 3b w brzmieniu:
„3b) ustalanie zasad gospodarowania uzbrojeniem i środkami ochrony przez
funkcjonariuszy w jednostkach organizacyjnych;”,

–

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) ustalanie wzorów druków ochronnych i znaków umownych;”,

–

pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) nadzorowanie działalności okręgowych inspektoratów Służby Więziennej,
Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, ośrodków szkolenia
Służby Więziennej i ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej
bezpośrednio mu podległych oraz sprawowanie nadzoru nad organizacją
i realizowaniem zadań przez jednostki organizacyjne, o których mowa
w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4;”,

–

po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
„6a) ustalanie zasad organizacji i zakresu działania GISW;”,

–

pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) ustalanie liczby etatów i stanowisk w Centralnym Zarządzie Służby
Więziennej, liczby etatów w okręgowych inspektoratach Służby
Więziennej oraz łącznej liczby etatów w podległych jednostkach
organizacyjnych, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2, 3 i 4;”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
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„1a. Dyrektor Generalny może przez odpowiednie służby w jednostkach
organizacyjnych, z wyłączeniem Uczelni oraz IWSW, podejmować działania mające
na celu koordynowanie czynności związanych z zapobieganiem zjawiskom
przestępczym i kryminogennym w środowisku funkcjonariuszy i pracowników oraz
przygotowywanie pod względem merytorycznym przedsięwzięć szkoleniowych i
materiałów edukacyjnych.
1b. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1a, Dyrektor Generalny
może zwrócić się do właściwego organu lub służby o udzielenie informacji, czy
przeciwko funkcjonariuszowi, pracownikowi lub kandydatowi do służby w Służbie
Więziennej jest prowadzone postępowanie karne i jakiego czynu zabronionego to
postępowanie dotyczy.”;
7)

po art. 11 dodaje się art. 11a-11c w brzmieniu:
„Art. 11a. 1. IWSW jest jednostką organizacyjną realizującą na obszarze całego
kraju zadania, o których mowa w art. 23aa.
2. IWSW kieruje Szef IWSW, podległy Ministrowi Sprawiedliwości.
3. Szef IWSW jest zastępcą Dyrektora Generalnego.
4. Szef IWSW jest przełożonym funkcjonariuszy pełniących służbę w IWSW,
zwanych dalej „funkcjonariuszami IWSW”.
5. Szef IWSW ustala liczbę etatów i stanowisk w IWSW, w tym w wydziałach
zamiejscowych.
6. Siedzibą Szefa IWSW jest miasto stołeczne Warszawa.
7. W celu realizacji zadań, o których mowa w art. 23aa, Szef IWSW współdziała
z innymi jednostkami organizacyjnymi oraz właściwymi organami i instytucjami.
8. Szef

IWSW

jest

obowiązany

niezwłocznie

przedstawiać

Ministrowi

Sprawiedliwości informacje i materiały mogące mieć istotne znaczenie dla sprawowania
nadzoru nad Służbą Więzienną.
9. Minister Sprawiedliwości może w każdym czasie żądać informacji i materiałów
dotyczących zadań realizowanych przez Szefa IWSW.
10. Minister Sprawiedliwości może polecić Szefowi IWSW objęcie rozpoznaniem,
o którym mowa w art. 23aa ust. 1, określonych obszarów działań funkcjonariuszy Służby
Więziennej.
11. Szef

IWSW

przedstawia

corocznie

Sprawiedliwości informację o działalności IWSW.

do

dnia

31 stycznia

Ministrowi
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12. Szef IWSW określa, w drodze zarządzenia, formy i metody realizacji czynności
operacyjno-rozpoznawczych z zachowaniem przepisów o ochronie informacji
niejawnych.
Art. 11b. Minister Sprawiedliwości określa, w drodze zarządzenia, regulamin
organizacyjny IWSW.
Art. 11c. 1. IWSW podlegają wydziały zamiejscowe IWSW.
2. Wydziałem zamiejscowym IWSW kieruje naczelnik wydziału zamiejscowego
IWSW podległy Szefowi IWSW.”;
8)

w art. 12 w ust. 2:
a)

po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:
„4a) organizacja i nadzór nad funkcjonowaniem podległej GISW;”,

b)

pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) ustalanie rejonizacji osadzania w aresztach śledczych oraz zakładach karnych
z oddziałem aresztu śledczego tymczasowo aresztowanych, a także skazanych
i ukaranych osadzanych w tych aresztach i zakładach w związku z udziałem
w czynnościach procesowych;”,

c)

po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:
5a) sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem ustalonego przeznaczenia zakładów
karnych i aresztów śledczych oraz organizowanie i koordynowanie
przetransportowania osób pozbawionych wolności do innego zakładu karnego
lub aresztu śledczego;
5b) koordynowanie przetransportowania osób pozbawionych wolności do aresztów
śledczych

oraz

zakładów

karnych

z

oddziałem

aresztu

śledczego,

realizowanego na polecenie sądów lub prokuratorów w związku z ich udziałem
w czynnościach procesowych;”;
9)

w art. 13 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) koordynacja doprowadzeń do udziału w czynnościach procesowych dokonywanych
poza terenem zakładów karnych i aresztów śledczych;”;

10) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. Ustanawia się dzień:
1)

8 lutego Dniem Tradycji i Etosu Służby Więziennej;

2)

29 czerwca świętem Służby Więziennej.”;

11) w art. 16:
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a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Sztandar jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 1, 2 , 3
i 4, nadaje Minister Sprawiedliwości na wniosek kierownika jednostki
organizacyjnej, zaopiniowany przez Dyrektora Generalnego.”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Sztandar IWSW nadaje Minister Sprawiedliwości na wniosek Szefa
IWSW.
2b. Sztandar Uczelni nadaje Minister Sprawiedliwości na wniosek Rektora.”;

12) w art. 18:
a)

w ust. 1:
–

pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) żądania od osób wymienionych w pkt 1 i 2 przekazania do depozytu
przedmiotów niedozwolonych, o których mowa w art. 242 § 16 ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, zwanych dalej
„przedmiotami niedozwolonymi”, dokonywania kontroli pobieżnej,
sprawdzania pojazdów wjeżdżających oraz wyjeżdżających, a także
ładunków tych pojazdów, również za pomocą środków technicznych
przeznaczonych do wykrywania przedmiotów niedozwolonych lub
substancji psychoaktywnych, o których mowa w art. 242 § 12a ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy, zwanych dalej
„substancjami psychoaktywnymi”, lub z wykorzystaniem psa służbowego
wytresowanego do wyszukiwania przedmiotów niedozwolonych lub
substancji psychoaktywnych, jak również w uzasadnionych przypadkach –
dokonywania kontroli osobistej tych osób;”,

–

po pkt 7 dodaje się pkt 7a w brzmieniu:
„7a) podjąć pościg, jeżeli zbieg znajduje się w polu widzenia lub znany jest
kierunek jego ucieczki lub po ustaleniu czasu i kierunku ucieczki
zorganizować pościg;”,

–

w pkt 8 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9 i 10 w brzmieniu:
„9) doprowadzania osób pozbawionych wolności do sądu lub prokuratury, w
celu udziału w czynnościach procesowych dokonywanych z udziałem tych
osób;
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10) w trakcie doprowadzania, o którym mowa w pkt 9, do zatrzymania, w celu
niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających w sposób
oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa konwoju, życia lub
zdrowia osób pozbawionych wolności, funkcjonariuszy lub innych osób
uczestniczących w czynnościach procesowych;”,
b)

w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Z obowiązków wynikających z realizacji praw funkcjonariuszy, o których
mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie poddania się kontroli pobieżnej i kontroli osobistej,
są wyłączeni:”,

c)

w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) zwolnić osobę ubiegającą się o wstęp na teren jednostki organizacyjnej z
obowiązku przekazywania do depozytu przedmiotów niedozwolonych.”,

d)

ust. 3a i 3b otrzymują brzmienie:
„3a. Kontrola osobista, o której mowa w ust. 1 pkt 3, może polegać na
sprawdzeniu:
1)

osoby kontrolowanej, jej odzieży, obuwia oraz przedmiotów, które znajdują się
na jej ciele, bez odsłaniania przykrytej odzieżą powierzchni ciała, oraz

2)

osoby kontrolowanej, jej odzieży, obuwia oraz przedmiotów, które znajdują się
na jej ciele, z odsłonięciem przykrytych odzieżą powierzchni ciała w zakresie
niezbędnym do odebrania przedmiotu niedozwolonego lub substancji
psychoaktywnej, oraz

3)

jamy ustnej, nosa, uszu, włosów, oraz

4)

miejsc trudno dostępnych osoby kontrolowanej lub miejsc intymnych osoby
kontrolowanej – w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
3b. Kontroli osobistej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, dokonuje co najmniej

dwóch funkcjonariuszy tej samej płci co osoba kontrolowana, podczas nieobecności
osób postronnych i osób odmiennej płci oraz w miejscu niedostępnym w czasie
dokonywania kontroli dla osób postronnych. W kontroli osobistej może uczestniczyć
osoba wykonująca zawód medyczny.”,
e)

po ust. 3b dodaje się ust. 3ba i 3bb w brzmieniu:
„3ba. Podczas kontroli, o której mowa w ust. 3a pkt 2 i 4, osoba kontrolowana
powinna być częściowo ubrana. Funkcjonariusz w pierwszej kolejności sprawdza
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część odzieży, a przed sprawdzeniem pozostałej części umożliwia osobie
kontrolowanej włożenie odzieży już sprawdzonej.
3bb. Kontroli, o której mowa w ust. 3a pkt 1-3, oraz kontroli miejsc trudno
dostępnych dokonuje się wzrokowo i manualnie lub za pomocą środków
technicznych przeznaczonych do wykrywania przedmiotów niedozwolonych lub
substancji psychoaktywnych, sprawdzenia biochemicznego lub z wykorzystaniem
psa służbowego wytresowanego do wyszukiwania przedmiotów niedozwolonych lub
substancji psychoaktywnych, a kontroli miejsc intymnych dokonuje się poprzez
oględziny ciała.”,
f)

uchyla się ust. 3c,

g)

po ust. 3c dodaje się ust. 3d-3g w brzmieniu:
„3d. Kontrola pobieżna, o której mowa w ust. 1 pkt 3, polega na
powierzchownym sprawdzeniu odzieży, obuwia, przedmiotów znajdujących się na
ciele osoby kontrolowanej lub przez nią posiadanych. Kontroli pobieżnej dokonuje
się wzrokowo i manualnie lub za pomocą środków technicznych przeznaczonych do
wykrywania przedmiotów niedozwolonych lub substancji psychoaktywnych,
sprawdzenia biochemicznego lub z wykorzystaniem psa służbowego wytresowanego
do wyszukiwania przedmiotów niedozwolonych lub substancji psychoaktywnych.
Wzrokowego i manualnego sprawdzenia dokonuje funkcjonariusz Służby
Więziennej tej samej płci co osoba kontrolowana.
3e. Przed przystąpieniem do kontroli, o której mowa w ust. 3a lub 3d,
przeprowadzający kontrolę informuje osobę kontrolowaną o rozpoczęciu kontroli i
jej rodzaju.
3f. Z kontroli osobistej, a w razie ujawnienia przedmiotów niedozwolonych lub
substancji psychoaktywnej, z kontroli pobieżnej oraz ze sprawdzenia pojazdu lub
jego ładunku sporządza się protokół.
3g. Protokół kontroli lub sprawdzenia, o których mowa w ust. 3f, zawiera:
1)

wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia kontroli lub sprawdzenia;

2)

datę i godzinę rozpoczęcia przeprowadzenia kontroli lub sprawdzenia;

3)

dane osoby kontrolowanej: imię, nazwisko, serię i numer dokumentu
tożsamości;

4)

numer służbowy funkcjonariusza Służby Więziennej przeprowadzającego
kontrolę lub sprawdzenie;
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5)

miejsce

ujawnienia

przedmiotów

niedozwolonych

lub

substancji

psychoaktywnej;
6)

wyniki kontroli lub sprawdzenia;

7)

podjęte czynności;

8)

pouczenie osoby poddanej kontroli o jej prawach;

9)

podpis osoby poddanej kontroli;

10) podpis funkcjonariusza Służby Więziennej przeprowadzającego kontrolę lub
sprawdzenie.”,
h)

ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. Czynności wymienione w ust. 1 pkt 1-6, 9 i 10 wykonuje się w sposób
możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte.
5. Osobom niebędącym funkcjonariuszami i pracownikami na sposób
prowadzenia czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-6, 9 i 10 przysługuje
zażalenie do właściwego miejscowo sądu rejonowego w terminie 7 dni od dnia
przeprowadzenia tych czynności.”,

i)

ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy
tryb działań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 5-10 oraz ust. 3a i 3b, sposoby ich
realizacji i sposób postępowania funkcjonariuszy w tym zakresie oraz wzór
protokołu, o którym mowa w ust. 3f, mając na względzie zapewnienie skuteczności
działań

podejmowanych

przez

funkcjonariuszy

oraz

prawidłowego

ich

dokumentowania.”;
13) po art. 18a dodaje się art. 18b-18e w brzmieniu:
„Art. 18b. 1. Osobie, wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest chora
na chorobę zakaźną lub jest pod wpływem substancji psychoaktywnej, nie zezwala się na
wstęp na teren jednostki organizacyjnej. Okoliczności stanowiące podstawę odmowy
powinny być podane tej osobie do wiadomości.
2. Na żądanie osoby, o której mowa w ust. 1, przeprowadza się przy użyciu metod
niewymagających badania laboratoryjnego badanie w celu ustalenia w organizmie tej
osoby obecności substancji psychoaktywnej.
3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje badań na
obecność substancji psychoaktywnej w organizmie osoby ubiegającej się o wstęp na teren
jednostki organizacyjnej, sposób przeprowadzania tych badań, oraz sposób ich
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dokumentowania,

mając

na

uwadze

konieczność

zapewnienia

sprawnego

przeprowadzania badań i zagwarantowania wiarygodności ich wyników oraz zapewnienie
prawidłowego sposobu dokumentowania przeprowadzonych badań.
Art. 18c. Pracownicy, wykonując czynności związane z kontrolą, mają prawo do:
1)

przeprowadzania kontroli cel i innych pomieszczeń w oddziałach mieszkalnych;

2)

przeprowadzania kontroli pomieszczeń poza oddziałami mieszkalnymi;

3)

przeprowadzania kontroli paczek, przedmiotów i bagaży;

4)

przeprowadzania kontroli pojazdów, którymi są przewożeni skazani lub
tymczasowo aresztowani do i z miejsca pracy poza zakładem karnym lub aresztem
śledczym;

5)

przeprowadzania kontroli miejsca pracy skazanych lub tymczasowo aresztowanych
poza terenem zakładu karnego lub aresztu śledczego;

6)

przeprowadzania kontroli generalnej.
Art. 18d. 1.W przypadku o którym mowa w art. 2 ust. 2b funkcjonariusze,

wykonując czynności służbowe w MSiPK, mają prawo:
1)

legitymowania osób ubiegających się o wstęp oraz opuszczających teren MSiPK;

2)

legitymowania pracowników MSiPK wchodzących i wychodzących z MSiPK;

3)

żądania od osób wymienionych w pkt 1 i 2 przekazania do depozytu przedmiotów,
których nie można posiadać na terenie MSiPK;

4)

wzywania osób zakłócających spokój i porządek w MSiPK lub w bezpośrednim
sąsiedztwie MSiPK do zaniechania takich zachowań;

5)

zatrzymania, na terenie MSiPK, celem niezwłocznego przekazania Policji, osób, co
do których istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia czynu zabronionego pod
groźbą kary;

6)

usunięcia z terenu MSiPK osoby, która nie stosuje się do polecenia wydanego na
podstawie obowiązujących przepisów;

7)

żądania niezbędnej pomocy od funkcjonariuszy Policji, jak również zwracania się w
nagłych przypadkach do innych organów ochrony porządku publicznego i
bezpieczeństwa państwa lub każdej osoby o udzielenie doraźnej pomocy w ramach
obowiązujących przepisów prawa.
2. Z obowiązków wynikających z realizacji praw funkcjonariuszy, o których mowa

w ust. 1 pkt 3, są wyłączeni:
1)

prezydent Rzeczypospolitej Polskiej;
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2)

Prezes Rady Ministrów;

3)

członkowie Rady Ministrów;

4)

Rzecznik Praw Obywatelskich;

5)

Rzecznik Praw Dziecka;

6)

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

7)

osoby

korzystające

z

immunitetu

parlamentarnego,

sędziowskiego

lub

prokuratorskiego;
8)

osoby korzystające z immunitetów dyplomatycznych lub konsularnych na mocy
ustaw, umów międzynarodowych albo powszechnie uznanych zwyczajów
międzynarodowych.
3. Kierownik komórki organizacyjnej w MSiPK odpowiedzialny za bezpieczeństwo

fizyczne może:
1)

zwolnić osobę, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, z obowiązku legitymowania oraz
przekazywania do depozytu przedmiotów, których nie można posiadać na terenie
MSiPK;

2)

polecić funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1:
a)

dokonywania sprawdzenia osób, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, za pomocą
środków technicznych będących na wyposażeniu MSiPK,

b)

przejrzenie zawartości bagaży oraz innych przedmiotów, które posiadają przy
sobie osoby, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,

c)

sprawdzenie pojazdów wjeżdżających oraz wyjeżdżających z terenu MSiPK, a
także ich ładunków.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb działań, o
których mowa w ust. 1 i 3, oraz sposoby ich dokumentowania, mając na względzie
zapewnienie skuteczności działań podejmowanych przez funkcjonariuszy.
Art. 18e. 1. Służba Więzienna w celu realizacji ustawowych zadań, w szczególności
wykonywanych poza terenem jednostek organizacyjnych, może korzystać z informacji i
danych osobowych o osobach, w tym również w formie zapisu elektronicznego lub za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uzyskanych przez uprawnione organy,
służby i instytucje państwowe oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia
2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i
zwalczaniem przestępczości (Dz.U. z 2019 r. poz. 125), bez wiedzy i zgody osoby, której
dane dotyczą.
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2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres, warunki i tryb
przekazywania Służbie Więziennej informacji i danych osobowych o osobie, uzyskanych
w wyniku prowadzenia przez uprawnione organy, służby i instytucje czynności
operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli operacyjnej, a dotyczących bezpieczeństwa
jednostek organizacyjnych, konwojów, funkcjonariuszy i pracowników albo osób
pozbawionych wolności, a także innych osób, o których mowa w art. 24 ust. 4 pkt 4 i 5,
uwzględniając możliwość odmowy przekazywania informacji lub ograniczenia zakresu
tych informacji ze względu na uniemożliwienie realizacji zadań ustawowych tych
organów lub ujawnienie danych osoby niebędącej funkcjonariuszem tych organów, oraz
sposób przekazywania informacji na wniosek, w tym przy wykorzystaniu urządzeń i
systemów teleinformatycznych mając na względzie zapewnienie realizacji ustawowych
zadań Służby Więziennej oraz ochronę danych osobowych.
3. Służba Więzienna może, w zakresie koniecznym do wykonywania jej
ustawowych zadań, korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym
Centrum Informacji Kryminalnych.”;
14) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a, b i e, pkt 2, pkt 3 lit. a, pkt
4 lit. a tiret trzecie, pkt 5 oraz w art. 47 pkt 3, 6 i 7 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o środkach
przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418), funkcjonariusze
mogą użyć broni palnej lub ją wykorzystać.”;
15) uchyla się art. 23a;
16) po rozdziale 3 dodaje się rozdział 3a w brzmieniu:
„Rozdział 3a
Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej
Art. 23aa. 1. Do zadań IWSW należy rozpoznawanie, zapobieganie, wykrywanie
oraz uzyskanie i utrwalanie dowodów przestępstw popełnionych przez:
1)

osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych;

2)

osoby niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej w
związku z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub
pracowników Służby Więziennej;

3)

funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w związku z wykonywaniem
czynności służbowych.
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2. Do zadań IWSW należy także ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w
związku z przestępstwami, o których mowa w art. 23ao ust. 1.
Art. 23ab. Zadania, o których mowa w art. 23aa, mogą być realizowane przez IWSW
w formie czynności administracyjno-porządkowych i operacyjno-rozpoznawczych.
2. Funkcjonariusze IWSW w toku wykonywania czynności służbowych mają
obowiązek respektowania godności ludzkiej oraz przestrzegania i ochrony praw
człowieka.
Art. 23ac. 1. Funkcjonariusze IWSW, wykonując czynności służące realizacji
zadań, o których mowa w art. 23aa, mają prawo:
1)

legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;

2)

dokonywania sprawdzenia prewencyjnego w celu:
a)

ochrony przed bezprawnymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienia
lub w celu ich ochrony przed nieuprawnionym działaniem skutkującym
zagrożeniu życia lub zdrowia,

b)

znalezienia i odebrania przedmiotów, których użycie ze względu na ich
właściwość może spowodować zagrożenie dla życia lub zdrowia lub
bezpieczeństwa prowadzonych czynności;

3)

ujmować osoby w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, o których mowa w art.
23aa w celu niezwłocznego przekazania tych osób Policji lub innym właściwym
organom;

4)

obserwowania i rejestrowania, przy użyciu środków technicznych, obrazu zdarzeń
w miejscach publicznych oraz dźwięku towarzyszącego tym zdarzeniom w trakcie
wykonywania

czynności

operacyjno-rozpoznawczych

podejmowanych

na

podstawie ustawy;
5)

żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, organów administracji
rządowej i samorządu terytorialnego;

6)

zwracania się o niezbędną pomoc do podmiotów innych niż wymienione w pkt 5,
jak również zwracania się do każdej osoby o udzielenie pomocy, w ramach
obowiązujących przepisów prawa;

7)

wydawania osobom poleceń określonego zachowania się w granicach niezbędnych
do wykonania czynności określonych w pkt 1-3 lub wykonywania innych czynności
służbowych podejmowanych w zakresie i w celu realizacji ustawowych zadań
IWSW lub w celu uniknięcia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób lub
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mienia, gdy jest to niezbędne do sprawnego i zgodnego z prawem wykonywania
tych czynności albo uniknięcia zatarcia śladów przestępstwa.
2. Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 7, wykonywane są w sposób
możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostały podjęte.
Art.23ad. 1. Funkcjonariusz IWSW, przystępując do czynności służbowych, o
których mowa w art. 23ac ust. 1 pkt 1-3 i 5-7, jest obowiązany:
1)

podać stopień oraz imię i nazwisko; funkcjonariusz nieumundurowany okazuje
ponadto legitymację służbową w sposób umożliwiający odczytanie i zanotowanie
nazwiska funkcjonariusza i nazwy organu, który wydał legitymację;

2)

podać podstawę prawną oraz przyczynę podjęcia czynności służbowej.

2. Tożsamość osoby legitymowanej funkcjonariusz IWSW ustala na podstawie:
1)

dokumentów tożsamości;

2)

oświadczenia innej osoby, której tożsamość została ustalona na podstawie
dokumentów tożsamości;

3)

oświadczenia osoby, która jest funkcjonariuszowi IWSW znana.
3. Funkcjonariusz IWSW ustala tożsamość osób, o których mowa w art. 23ac ust. 1

pkt 1, w sposób umożliwiający odnotowanie:
1)

imienia lub imion oraz nazwiska oraz adresów zamieszkania lub pobytu;

2)

numeru PESEL, a w przypadku braku informacji o numerze PESEL – daty i miejsca
urodzenia oraz imion rodziców i nazwiska rodowego;

3)

rodzaju i cech identyfikacyjnych dokumentu, na podstawie którego ustalono
tożsamość osoby legitymowanej.
4. W razie legitymowania osób znajdujących się w pojeździe, gdy uzasadniają to

względy bezpieczeństwa, funkcjonariusz IWSW ma prawo żądać opuszczenia pojazdu
przez te osoby.
5. Funkcjonariusz IWSW może odstąpić od legitymowania osoby, która jest mu
znana.
6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1)

rodzaje dokumentów tożsamości, o których mowa w ust. 2,

2)

postać dokumentowania czynności ustalania tożsamości osób, o których mowa w
ust. 2

– mając na względzie zapewnienie prawidłowego ustalenia tożsamości osoby oraz
dokumentowania procesu legitymowania.
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Art. 23ae. 1. Sprawdzenie prewencyjne, o którym mowa w art. 23ac ust. 1 pkt 2,
polega na manualnym sprawdzeniu osoby, zawartości jej odzieży oraz przedmiotów
znajdujących się na jej ciele lub przez nią posiadanych, w zakresie niezbędnym do
realizacji celu podejmowanych czynności w danych okolicznościach oraz w sposób
możliwie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec której czynności są
wykonywane.
2. Sprawdzenie prewencyjne może polegać również na:
1)

żądaniu zdjęcia przez osobę odzieży i obuwia;

2)

zdjęciu osobie odzieży i obuwia w przypadku niewykonania żądania, o którym
mowa w pkt 1;

3)

dokonaniu oględzin ciała tych osób oraz sprawdzeniu zdjętej odzieży i obuwia, w
tym z wykorzystaniem środków, o których mowa w ust. 1;

4)

żądaniu wydania w celu zabezpieczenia przedmiotów, które mogą stanowić
zagrożenie życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa osoby poddanej sprawdzeniu
prewencyjnemu lub innych osób albo bezpieczeństwa przeprowadzanych czynności,
w tym broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących służyć do
popełnienia przestępstwa lub wykroczenia lub przedmiotów mogących stanowić
dowód w postępowaniu prowadzonym w związku z realizacją zadań, o których
mowa w art. 23aa, lub podlegających przepadkowi;

5)

odebraniu przedmiotów, o których mowa w pkt 4.
3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonuje się w sposób umożliwiający

osobie pozostawienie części odzieży na ciele, a po sprawdzeniu zdjętej odzieży – jej
włożenie przed zdjęciem pozostałej niesprawdzonej części odzieży oraz w warunkach
zapewniających poszanowanie jej intymności.
Art. 23af. 1. Ujęcie osoby, o której mowa w art. 23ac ust. 1 pkt 3, może nastąpić
tylko wówczas, gdy czynności, o których mowa w art. 23ac ust. 1 pkt 1, 2 i 7, okazały się
bezcelowe lub nieskuteczne.
2. Osobie ujętej na podstawie art. 23ac ust. 1 pkt 3 przysługują uprawnienia
przewidziane w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 534 i 1023) dla osoby zatrzymanej.
3. Funkcjonariusz IWSW o każdym przypadku ujęcia osoby jest obowiązany
pisemnie powiadomić swojego przełożonego.
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4. Przy wykonywaniu czynności, o której mowa w ust. 1, funkcjonariusz IWSW jest
obowiązany:
1)

wydawać osobie ujętej polecenia;

2)

sprawdzić, czy osoba ujęta posiada broń lub inne niebezpieczne przedmioty mogące
służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia albo stanowić dowody
rzeczowe lub podlegać przepadkowi;

3)

odebrać broń i przedmioty, o których mowa w pkt 2;

4)

poinformować osobę o ujęciu i jego przyczynach oraz uprzedzić o obowiązku
zastosowania się do wydanych poleceń.
5. Osobę ujętą funkcjonariusz IWSW niezwłocznie doprowadza do jednostki Policji

lub przekazuje Policji. Funkcjonariusz IWSW niezwłocznie przekazuje Policji także
odebrane osobie ujętej broń i przedmioty, o których mowa w ust. 4 pkt 2.
Art. 23ag. 1. Osobę ujętą należy niezwłocznie poddać, w przypadku uzasadnionej
potrzeby lub na jej prośbę, badaniu lekarskiemu lub udzielić jej pierwszej pomocy.
2. Funkcjonariusz IWSW ma obowiązek udzielenia pierwszej pomocy, w granicach
dostępnych środków, osobie ujętej, która ma widoczne obrażenia ciała lub utraciła
przytomność.
3. Funkcjonariusz IWSW odstępuje od wykonania obowiązku, o którym mowa
w ust. 1, w przypadku gdy udzielenie pomocy zostanie zapewnione przez inne właściwe
podmioty, które są obowiązane do udzielenia pomocy na podstawie odrębnych przepisów.
4. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zdrowia, określi, w drodze rozporządzenia:
1)

przypadki, w których ma być udzielona pomoc lekarska,

2)

tryb przeprowadzania badań lekarskich w sposób zapewniający ochronę zdrowia
osoby ujętej,

3)

osoby właściwe do przeprowadzenia badań,

4)

przypadki użycia specjalnego środka transportu,

5)

sposób dokumentowania przypadków uniemożliwienia przeprowadzenia badania

– mając na względzie zapewnienie właściwej pomocy medycznej.
Art. 23ah. 1. W przypadku gdy w toku przeprowadzania czynności, o których mowa
w art. 23ac ust. 1 pkt 2, znaleziono przedmioty mogące stworzyć niebezpieczeństwo dla
życia, zdrowia ludzkiego lub mienia lub przedmioty, które służą do popełnienia czynu
zabronionego pod groźbą kary lub których posiadanie jest zabronione, lub na żądanie
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osoby wobec której dokonano czynności, złożone bezpośrednio po dokonaniu czynności,
sporządza się protokół. Czynności, o których mowa w art. 23ac ust. 1 pkt 3, dokumentuje
się w protokole ujęcia.
2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji,
jakie mają zawierać protokoły, o których mowa w ust. 1, treść pouczeń o prawach
przysługujących osobie sprawdzanej lub ujętej oraz wzory protokołów, o których mowa
w ust. 1, mając na względzie prawidłowe pouczenie osoby sprawdzanej albo ujętej o
przysługujących jej prawach oraz z uwzględnieniem niezbędnych danych osobowych
osób objętych tymi czynnościami, uczestniczących w tych czynnościach oraz
dokonujących tych czynności, a także informacji niezbędnych do ustalenia przebiegu i
wyniku tych czynności.
Art. 23ai. 1. Jeżeli w toku przeprowadzania czynności, o których mowa w art. 23ac
ust. 1 pkt 2 i 3, znaleziono przedmioty mogące stworzyć niebezpieczeństwo dla życia,
zdrowia ludzkiego lub mienia lub przedmioty, które służą do popełnienia czynu
zabronionego pod groźbą kary lub których posiadanie jest zabronione, protokół, o którym
mowa w art. 23ah ust. 1, przekazuje się do jednostki organizacyjnej Policji właściwej dla
miejsca przeprowadzenia czynności.
2. W przypadku, gdy przedmioty ujawnione w wyniku czynności służbowych
stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia, funkcjonariusz
IWSW jest obowiązany podjąć działania zmierzające do usunięcia niebezpieczeństwa.
3. W przypadku, gdy w toku przeprowadzania czynności, o których mowa w art.
23ac ust. 1 pkt 2 i 3, nie znaleziono przedmiotów mogących stworzyć niebezpieczeństwo
dla życia, zdrowia ludzkiego lub mienia lub przedmiotów, które służą do popełnienia
czynu zabronionego pod groźbą kary lub których posiadanie jest zabronione, lub osoba
poddana tym czynnościom nie zgłosiła żądania sporządzenia protokołu z dokonanych
czynności, dokonanie czynności dokumentuje się w dokumentacji służbowej,
odnotowując rodzaj, czas, miejsce i wynik czynności oraz imiona, nazwiska i funkcje osób
w nich uczestniczących.
Art. 23aj.1. Funkcjonariusz IWSW może zwracać się z żądaniem lub prośbą o
udzielenie pomocy, o której mowa w art. 23ac ust. 1 pkt 5 i 6, jeżeli wykonanie czynności
służbowej byłoby bez tej pomocy niemożliwe lub znacznie utrudnione.
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2. Z żądaniem lub prośbą, o których mowa w ust. 1, funkcjonariusz IWSW
występuje na piśmie za pośrednictwem kierownika właściwej komórki organizacyjnej
IWSW lub upoważnionego przez niego funkcjonariusza IWSW.
3. Wystąpienie, o którym mowa w ust. 2, powinno zawierać określenie podstawy
prawnej, rodzaju i zakresu pomocy, uzasadnienie faktyczne oraz upoważnienie dla
funkcjonariusza.
4. Z wystąpieniem, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz IWSW zwraca się do
osób fizycznych, a w przypadku podmiotów, o których mowa w art. 23ac ust. 1 pkt 5 i 6,
do ich kierowników, a w przypadku ich nieobecności – do osób aktualnie dysponujących
możliwościami udzielenia pomocy.
5. O wystąpieniu o pomoc lub skorzystaniu z pomocy, jej zakresie i rodzaju oraz o
osobie udzielającej pomocy, funkcjonariusz IWSW jest obowiązany pisemnie
powiadomić przełożonego.
6. Warunkiem skorzystania przez funkcjonariusza IWSW z pomocy podmiotów i
osób, o których mowa w art. 23ac ust. 1 pkt 6, jest wyrażenie przez nie zgody na piśmie.
7. Funkcjonariusz IWSW może odstąpić od uzyskania zgody, o której mowa w ust.
6, w przypadku zwracania się o udzielenie doraźnej pomocy w nagłych przypadkach.
8. W przypadkach

uzasadnionych koniecznością niezwłocznego działania,

wystąpienie, o którym mowa w ust. 2, nie jest wymagane.
9. W przypadkach, o których mowa w ust. 8, do żądania udzielenia pomocy lub
zwracania się z prośbą o jej udzielenie jest upoważniony każdy funkcjonariusz IWSW.
10. Funkcjonariusz IWSW, występując z żądaniem udzielenia pomocy lub prośbą o
jej udzielenie, jest obowiązany ustnie poinformować osobę, do której się zwraca, o
istnieniu sytuacji, o której mowa w ust. 8, oraz o podstawie prawnej, rodzaju i zakresie
pomocy.
Art. 23ak.1. Żądanie udzielenia pomocy lub prośba o jej udzielenie mogą
obejmować również użyczenie rzeczy lub dokumentu.
2. Zwrot rzeczy lub dokumentu odbywa się protokolarnie w terminie i miejscu
uzgodnionych z posiadaczem lub właścicielem rzeczy lub dokumentu. Posiadacz lub
właściciel otrzymuje pokwitowanie na użyczone w ramach pomocy rzeczy lub
dokumenty.
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3. W razie wykonania czynności służbowych przed uzgodnionym terminem albo
ustania potrzeby korzystania z rzeczy lub dokumentu należy je niezwłocznie zwrócić
posiadaczowi lub właścicielowi.
4. W przypadkach

uzasadnionych koniecznością niezwłocznego działania,

funkcjonariusz IWSW może odstąpić od wydania pokwitowania.
5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1)

zakres informacji, jakie powinny zawierać protokół oraz pokwitowanie, o których
mowa w ust. 2,

2)

zakres informacji przekazywanych posiadaczowi lub właścicielowi w przypadkach,
o których mowa w ust. 4,

3)

sposób postępowania z rzeczami i dokumentami nieodebranymi przez posiadacza
lub właściciela,

4)

sposób

ustalania

utraty

wartości

rzeczy

lub

dokumentów

użyczonych

funkcjonariuszowi IWSW
– mając na względzie zapewnienie prawidłowej organizacji oraz udokumentowania
uzyskania rzeczy lub dokumentów, postępowania z nimi oraz zwrotu tych rzeczy lub
dokumentów.
Art. 23al. Funkcjonariusz IWSW podczas czynności służbowych wykonuje
uprawnienie do obserwowania i rejestrowania obrazu lub dźwięku zdarzeń, o którym
mowa w art. 23ac ust. 1 pkt 4 w sposób:
1)

bezpośredni – w przypadku obecności w miejscu prowadzenia obserwacji i
rejestracji obrazu lub dźwięku zdarzeń;

2)

zdalny – przy użyciu urządzeń teleinformatycznych przekazujących obraz lub
dźwięk zdarzeń na odległość;

3)

jawny lub przy użyciu metod uniemożliwiających osobom nieupoważnionym
ustalenie faktu prowadzenia obserwacji i rejestracji.
2.

Minister

Sprawiedliwości

określi,

w

drodze

rozporządzenia,

sposób

przechowywania, odtwarzania, kopiowania oraz niszczenia zapisów obrazu i dźwięku, o
którym mowa w art. 23ac ust. 1 pkt 4, mając na względzie konieczność właściwego
zabezpieczenia utrwalonego obrazu lub dźwięku przed utratą, zniekształceniem lub
nieuprawnionym ujawnieniem, a także zapewnienie ochrony praw osób, których
wizerunek został utrwalony.
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Art. 23am. Materiały z czynności, o których mowa w art. 23ac ust. 1 pkt 4, które nie
stanowią informacji potwierdzających popełnienie przestępstwa albo nie są istotne dla
zapewnienia bezpieczeństwa ochranianym osobom lub obiektom lub nie są istotne dla
bezpieczeństwa państwa,

podlegają

protokolarnemu,

komisyjnemu

zniszczeniu.

Weryfikacji tych materiałów dokonuje się nie rzadziej niż co 3 lata od dnia ich uzyskania.
Art. 23an. 1. Na sposób przeprowadzenia czynności, o których mowa w art. 23ac
ust. 1:
1)

pkt 1, 3 i 7 – w terminie 7 dni od dnia dokonania czynności,

2)

pkt 4 – w terminie 7 dni od dnia, gdy podmiot dowiedział się o dokonanych wobec
niego czynnościach

– przysługuje zażalenie do prokuratora właściwego ze względu na miejsce
przeprowadzenia czynności. Do zażalenia stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. – Kodeks postępowania karnego w zakresie dotyczącym postępowania
odwoławczego.
2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki
dokumentowania czynności, o których mowa w art. 23ac ust. 1 pkt 1-7, uwzględniając
dostosowany do sytuacji sposób przeprowadzania przez funkcjonariuszy IWSW
czynności podejmowanych w ramach ustawowych uprawnień oraz obowiązki
funkcjonariuszy podczas realizacji tych czynności.
Art. 23ao. 1. W zakresie wskazanym w art. 23aa przy czynnościach operacyjnorozpoznawczych, podejmowanych przez IWSW, w celu zapobieżenia, wykrycia,
ustalenia sprawców, a także uzyskania i utrwalenia dowodów, ściganych z oskarżenia
publicznego umyślnych przestępstw:
1)

określonych w art. 148, art. 156 § 1 i 3, art. 157 § 1, art. 158, art. 159, art. 163-165,
art. 189, art. 190a, art. 197, art. 198, art. 202 § 3, art. 223, art. 228 § 1 i § 3-5, art.
229 § 1 i § 3-5, art. 230 § 1, art. 230a § 1, art. 231 § 2, art. 234-236, art. 238, art.
239, art. 242, art. 243, art. 245, art. 246, art. 247, art. 258, art. 269, art. 280-282, art.
286, art. 299 § 1, 2, 5 i 6 oraz art. 305 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny,

2)

nielegalnego wytwarzania, posiadania, udostępniania lub obrotu bronią, amunicją,
materiałami

wybuchowymi,

środkami

odurzającymi,

substancjami

psychotropowymi, ich prekursorami lub nowymi substancjami psychoaktywnymi
oraz materiałami jądrowymi i promieniotwórczymi
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3) skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności
publicznoprawnej

przekraczają

pięćdziesięciokrotną

wysokość

najniższego

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów,
– gdy inne środki okazały się bezskuteczne albo będą nieprzydatne, Sąd Okręgowy
w Warszawie może, w drodze postanowienia, zarządzić kontrolę operacyjną na pisemny
wniosek Szefa IWSW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, przedstawia się wraz z materiałami
uzasadniającymi potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej.
3. W przypadkach niecierpiących zwłoki, jeżeli mogłoby to spowodować utratę
informacji lub zatarcie albo zniszczenie dowodów przestępstwa, Szef IWSW może
zarządzić, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, kontrolę operacyjną,
zwracając się jednocześnie do Sądu Okręgowego w Warszawie z wnioskiem o wydanie
postanowienia w tej sprawie. W razie nieudzielenia przez sąd zgody w terminie 5 dni od
dnia zarządzenia kontroli operacyjnej, Szef IWSW wstrzymuje kontrolę operacyjną oraz
dokonuje protokolarnego, komisyjnego zniszczenia materiałów zgromadzonych podczas
jej stosowania.
4. W przypadku potrzeby zarządzenia kontroli operacyjnej wobec osoby podejrzanej
lub oskarżonego, we wniosku Szefa IWSW o zarządzenie kontroli operacyjnej
zamieszcza się informację o toczącym się wobec tej osoby postępowaniu.
5. Kontrola operacyjna prowadzona jest niejawnie i polega na:
1)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treści rozmów prowadzonych przy użyciu środków
technicznych, w tym za pomocą sieci telekomunikacyjnych;

2)

uzyskiwaniu i utrwalaniu obrazu lub dźwięku osób z pomieszczeń, środków
transportu lub miejsc innych niż miejsca publiczne;

3)

uzyskiwaniu i utrwalaniu treści korespondencji, w tym korespondencji prowadzonej
za pomocą środków komunikacji elektronicznej;

4)

uzyskiwaniu i utrwalaniu danych zawartych w informatycznych nośnikach danych,
telekomunikacyjnych urządzeniach końcowych, systemach informatycznych i
teleinformatycznych;

5)

uzyskiwaniu dostępu i kontroli zawartości przesyłek.
6. Wniosek Szefa IWSW o zarządzenie przez Sąd Okręgowy w Warszawie kontroli

operacyjnej powinien zawierać w szczególności:
1)

numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został jej nadany;
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2)

opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej;

3)

okoliczności uzasadniające potrzebę zastosowania kontroli operacyjnej, w tym
stwierdzonej bezskuteczności lub nieprzydatności innych środków;

4)

dane osoby lub inne dane, pozwalające na jednoznaczne określenie podmiotu lub
przedmiotu, wobec którego stosowana będzie kontrola operacyjna, ze wskazaniem
miejsca lub sposobu jej stosowania;

5)

cel, czas i rodzaj prowadzonej kontroli operacyjnej, o której mowa w ust. 5.
7. Kontrolę operacyjną zarządza się na okres nie dłuższy niż 3 miesiące. Sąd

Okręgowy w Warszawie może, na pisemny wniosek Szefa IWSW, złożony po uzyskaniu
pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, na okres nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące,
wydać postanowienie o jednorazowym przedłużeniu kontroli operacyjnej, jeżeli nie ustały
przyczyny tej kontroli.
8. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania kontroli operacyjnej
pojawią się nowe okoliczności istotne dla zapobieżenia lub wykrycia przestępstwa albo
ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przestępstwa, Sąd Okręgowy w Warszawie, na
pisemny wniosek Szefa IWSW, złożony po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, może, również po upływie okresów, o których mowa w ust. 7, wydawać
kolejne postanowienia o przedłużeniu kontroli operacyjnej na następujące po sobie
okresy, których łączna długość nie może przekraczać 12 miesięcy.
9. Szef IWSW może upoważnić swojego zastępcę do składania wniosków, o których
mowa w ust. 1, 3, 7 i 8, lub do zarządzania kontroli operacyjnej w trybie ust. 3.
10. Do wniosków, o których mowa w ust. 3, 7 i 8, stosuje się odpowiednio ust. 2 i 6.
Sąd Okręgowy w Warszawie przed wydaniem postanowienia, o którym mowa w ust. 1,
3, 7 i 8, zapoznaje się z materiałami uzasadniającymi wniosek, w szczególności
zgromadzonymi podczas stosowania kontroli operacyjnej zarządzonej w tej sprawie.
11. Wnioski, o których mowa w ust. 1, 3, 4, 7 i 8, sąd rozpoznaje jednoosobowo,
przy czym czynności sądu związane z rozpoznawaniem tych wniosków powinny być
realizowane w warunkach przewidzianych dla przekazywania, przechowywania i
udostępniania informacji niejawnych oraz z odpowiednim zastosowaniem przepisów
wydanych na podstawie art. 181 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego. W posiedzeniu sądu może wziąć udział wyłącznie prokurator i
przedstawiciel IWSW wnioskującego o zarządzenie kontroli operacyjnej.
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12. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy oraz usługodawca
świadczący usługi drogą elektroniczną są obowiązani do zapewnienia na własny koszt
warunków technicznych i organizacyjnych umożliwiających prowadzenie przez IWSW
kontroli operacyjnej.
13. Usługodawca

świadczący

usługi

drogą

elektroniczną

będący

mikroprzedsiębiorcą albo małym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia
6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162) zapewnia warunki
techniczne i organizacyjne umożliwiające prowadzenie przez IWSW kontroli operacyjnej
stosownie do posiadanej infrastruktury.
14. Kontrola operacyjna powinna być zakończona niezwłocznie po ustaniu przyczyn
jej zarządzenia, najpóźniej jednak z upływem okresu, na który została wprowadzona.
15. Szef IWSW informuje Prokuratora Generalnego o wynikach kontroli
operacyjnej po jej zakończeniu, a na jego żądanie również o przebiegu tej kontroli.
16. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef IWSW
przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone podczas
stosowania kontroli operacyjnej. W postępowaniu przed sądem, w odniesieniu do tych
materiałów,

stosuje

się

odpowiednio

art. 393

§ 1 zdanie

pierwsze

ustawy

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.
17. W przypadku, gdy materiały, o których mowa w ust. 16:
1)

zawierają

informacje,

o

których

mowa

w

art.

178

ustawy

z

dnia

6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, Szef IWSW zarządza ich
niezwłoczne, komisyjne i protokolarne zniszczenie;
2)

mogą zawierać informacje, o których mowa w art. 178a i art. 180 § 3 ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, z wyłączeniem informacji o
przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks karny, albo informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem
zawodu lub funkcji, o których mowa w art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks postępowania karnego, Szef IWSW przekazuje Prokuratorowi
Generalnemu te materiały.
18. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 pkt 2, Prokurator Generalny

niezwłocznie po otrzymaniu materiałów kieruje je do Sądu Okręgowego w Warszawie
wraz z wnioskiem o:
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1)

stwierdzenie, które z przekazanych materiałów zawierają informacje, o których
mowa w ust. 17 pkt 2;

2)

dopuszczenie do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów zawierających
informacje stanowiące tajemnice związane z wykonywaniem zawodu lub funkcji,
o których mowa w art. 180 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego, nieobjęte zakazami określonymi w art. 178a i art. 180 § 3
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego z wyłączeniem
informacji o przestępstwach, o których mowa w art. 240 § 1 ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny.
19. Sąd Okręgowy w Warszawie, niezwłocznie po złożeniu wniosku przez

Prokuratora Generalnego, wydaje postanowienie o dopuszczeniu do wykorzystania
w postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w ust. 18 pkt 2, gdy jest to
niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na
podstawie innego dowodu, a także zarządza niezwłoczne zniszczenie materiałów, których
wykorzystanie w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne.
20. Na postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie w przedmiocie dopuszczenia
do wykorzystania w postępowaniu karnym materiałów, o których mowa w ust. 18 pkt 2,
Prokuratorowi Generalnemu przysługuje zażalenie. Do zażalenia stosuje się odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.
21. Szef IWSW jest obowiązany do wykonania zarządzenia Sądu Okręgowego
w Warszawie o zniszczeniu materiałów, o którym mowa w ust. 19, oraz niezwłocznego,
komisyjnego

i protokolarnego

zniszczenia

materiałów,

których

wykorzystanie

w postępowaniu karnym jest niedopuszczalne. Szef IWSW niezwłocznie informuje
Prokuratora Generalnego o zniszczeniu tych materiałów.
22. Osobie, wobec której kontrola operacyjna była stosowana, nie udostępnia się
materiałów zgromadzonych podczas trwania tej kontroli. Przepis nie narusza uprawnień
wynikających z art. 321 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.
23. Sąd Okręgowy w Warszawie, Prokurator Generalny i Szef IWSW prowadzą
rejestry postanowień, pisemnych zgód, wniosków i zarządzeń dotyczących kontroli
operacyjnej.
24. Rejestry, o których mowa w ust. 23, prowadzi się w formie elektronicznej, z
zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.
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25. Zgromadzone podczas stosowania kontroli operacyjnej materiały niezawierające
dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego lub dowodów mających
znaczenie dla toczącego się postępowania karnego podlegają niezwłocznemu,
protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów zarządza Szef
IWSW.
26. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów,
o których mowa w ust. 25, Szef IWSW jest obowiązany do niezwłocznego
poinformowania Prokuratora Generalnego.
27. Na postanowienia sądu, o których mowa w:
1)

ust. 1, 3, 7 i 8 – przysługuje zażalenie Szefowi IWSW;

2)

ust. 3 – przysługuje zażalenie Prokuratorowi Generalnemu.

Do zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
postępowania karnego.
28. Minister Sprawiedliwości, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
łączności oraz ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze
rozporządzenia, sposób dokumentowania kontroli operacyjnej oraz przechowywania
i przekazywania wniosków i zarządzeń, a także przechowywania, przekazywania oraz
przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania tej kontroli,
a także wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę zapewnienia
niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.
Art. 23ap. 1. W sprawach o przestępstwa określone w art. 23ao ust. 1 czynności
operacyjno-rozpoznawcze

zmierzające

do

sprawdzenia

uzyskanych

wcześniej

wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów
przestępstwa mogą polegać na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub
przejęcia przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo
których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także
przyjęciu lub wręczeniu korzyści majątkowej.
2. Czynności operacyjno-rozpoznawcze, o których mowa w ust. 1, mogą polegać
także na złożeniu propozycji nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów pochodzących
z przestępstwa, ulegających przepadkowi, albo których wytwarzanie, posiadanie,
przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści
majątkowej.
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3. Szef IWSW lub upoważniony przez niego zastępca może zarządzić, na czas
określony, czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, po uzyskaniu pisemnej zgody
Prokuratora Generalnego, którego na bieżąco informuje o wynikach przeprowadzonych
czynności. Prokurator Generalny może zarządzić zaniechanie czynności w każdym
czasie.
4. Przed wydaniem pisemnej zgody Prokurator Generalny zapoznaje się
z materiałami uzasadniającymi przeprowadzenie czynności, o których mowa w ust. 1 i 2.
5. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, zarządza się na czas nie dłuższy niż
3 miesiące. Szef IWSW może, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora Generalnego,
jednorazowo przedłużyć stosowanie czynności na czas nie dłuższy niż kolejne 3 miesiące,
jeżeli nie ustały przyczyny ich zarządzenia. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
6. W uzasadnionych przypadkach, gdy podczas stosowania czynności, o których
mowa w ust. 1 i 2, pojawią się nowe okoliczności istotne dla sprawdzenia uzyskanych
wcześniej wiarygodnych informacji o przestępstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania
dowodów przestępstwa, Szef IWSW może, po uzyskaniu pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego, zarządzić kontynuowanie czynności przez czas oznaczony również po
upływie okresów, o których mowa w ust. 5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio.
7. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być niejawnie rejestrowane za
pomocą urządzeń służących do rejestracji obrazu lub dźwięku.
8. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef IWSW
przekazuje Prokuratorowi Generalnemu, wszystkie materiały zgromadzone podczas
stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2. W postępowaniu przed sądem,
w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ‒ Kodeks postępowania karnego.
9. Zgromadzone podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2,
materiały niezawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego
lub dowodów mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego, podlegają
niezwłocznemu, protokolarnemu i komisyjnemu zniszczeniu. Zniszczenie materiałów
zarządza Szef IWSW.
10. O wydaniu i wykonaniu zarządzenia dotyczącego zniszczenia materiałów,
o których

mowa

w ust. 9,

Szef

IWSW

poinformowania Prokuratora Generalnego.

jest

obowiązany

do

niezwłocznego
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11. Minister

Sprawiedliwości

określi,

w drodze

rozporządzenia,

sposób

przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, a także
przekazywania, przetwarzania i niszczenia materiałów uzyskanych podczas stosowania
tych czynności oraz wzory stosowanych druków i rejestrów, uwzględniając potrzebę
zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych materiałów.
Art. 23aq. 1. W celu udokumentowania przestępstw, o których mowa w art. 23ao
ust. 1, albo ustalenia tożsamości osób uczestniczących w tych przestępstwach lub
przejęcia przedmiotów przestępstwa, Szef IWSW może zarządzić niejawne nadzorowanie
wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu przedmiotami przestępstwa,
jeżeli nie stworzy to zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.
2. O zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia się niezwłocznie Prokuratora
Generalnego. Prokurator Generalny może nakazać zaniechanie czynności w każdym
czasie.
3. Szef IWSW na bieżąco informuje Prokuratora Generalnego o wynikach
przeprowadzonych czynności.
4. Stosownie do zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, organy i instytucje publiczne
oraz przedsiębiorcy są obowiązani dopuścić do dalszego przewozu przesyłki zawierające
przedmioty przestępstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usunięciu albo zastąpieniu w
całości lub w części.
5. W przypadku uzyskania dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania
karnego lub mających znaczenie dla toczącego się postępowania karnego Szef
IWSW przekazuje Prokuratorowi Generalnemu wszystkie materiały zgromadzone
podczas stosowania czynności, o których mowa w ust. 1. W postępowaniu przed sądem,
w odniesieniu do tych materiałów, stosuje się odpowiednio art. 393 § 1 zdanie pierwsze
ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.
6.

Minister

Sprawiedliwości

określi,

w

drodze

rozporządzenia,

sposób

przeprowadzania i dokumentowania czynności, o których mowa w ust. 1, uwzględniając
potrzebę zapewnienia niejawnego charakteru podejmowanych czynności i uzyskanych
materiałów oraz wzory stosowanych druków i rejestrów.
Art. 23ar. 1. Jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom
określonym w art. 23ao lub ich wykrycia, ustalenia ich sprawców, uzyskania i utrwalenia
dowodów, a także wykrycia i identyfikacji przedmiotów i innych korzyści majątkowych
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pochodzących z tych przestępstw albo ich równowartości, IWSW może korzystać z
informacji:
1)

stanowiących tajemnicę skarbową, przetwarzanych przez organy administracji
rządowej i samorządu terytorialnego;

2)

stanowiących tajemnicę zawodową, o której mowa w art. 9e ustawy z dnia 5
listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1844);

3)

stanowiących tajemnicę bankową, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997
r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1896, z późn. zm.2));

4)

stanowiących dane indywidualne, o których mowa w art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 13
października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423,
432, 619, 1621 i 1834);

5)

stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października
2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 312 oraz z 2021 r. poz. 1505);

6)

stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o
funduszach

inwestycyjnych

i

zarządzaniu

alternatywnymi

funduszami

inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i 1595);
7)

stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505 i
1595);

8)

stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2015 r. o
działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130);

9)

stanowiących tajemnicę w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o
organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105);

10) stanowiących tajemnicę zawodową w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o
nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1400 i 2320 oraz
z 2021 r. poz. 355).
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, oraz informacje związane z
przekazywaniem tych informacji podlegają ochronie przewidzianej w przepisach o
ochronie informacji niejawnych i mogą być udostępniane jedynie funkcjonariuszom
IWSW prowadzącym czynności w danej sprawie i ich przełożonym, uprawnionym do
2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 2320 i 2419 oraz z
2021 r. poz. 432, 680, 815, 1177, 1598, 1626 i 1666.
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sprawowania nadzoru nad prowadzonymi przez nich w tej sprawie czynnościami
operacyjno-rozpoznawczymi. Akta zawierające te informacje udostępnia się ponadto
wyłącznie sądom i prokuratorom, jeżeli następuje to w celu ścigania karnego.
3. Informacje, o których mowa w ust. 1, udostępnia się nieodpłatnie na podstawie
postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie na pisemny wniosek Szefa
IWSW lub upoważnionego przez niego zastępcy.
4. Informacje, o których mowa w ust. 1:
1)

dotyczące dokumentacji związanej z nadaniem NIP oraz aktualizowaniem danych
zawartych w zgłoszeniach identyfikacyjnych, określonej w art. 13 ust. 1 ustawy
z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników
i płatników (Dz. U. z 2020 r. poz. 170 oraz z 2021 r. poz. 802 i 1163),

2)

zawarte w aktach niezawierających informacji, o których mowa w art. 182 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 i
1598),

3)

dotyczące zawarcia z osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną
nieposiadającą osobowości prawnej umowy o wykonywanie czynności, o których
mowa w art. 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub czynności,
o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych, umożliwiające weryfikację zawarcia takich umów
i czasu ich obowiązywania,

4)

dotyczące objęcia osoby fizycznej ubezpieczeniem społecznym i zwaloryzowanej
wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne osoby fizycznej, a także dane
płatnika składek, o których mowa w art. 40, art. 45 i art. 50 ustawy z dnia
13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

5)

niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot
nieposiadający osobowości prawnej dokonywała transakcji dotyczących towarów
giełdowych, o których mowa w ustawie z dnia 26 października 2000 r. o giełdach
towarowych,

6)

niezbędne do ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot
nieposiadający osobowości prawnej, jest uczestnikiem funduszu inwestycyjnego,
o którym mowa w ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi,
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7)

dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej jest stroną umowy dotyczącej obrotu instrumentami
finansowymi, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie
instrumentami finansowymi,

8)

dotyczące ustalenia, czy osoba fizyczna lub prawna, a także podmiot nieposiadający
osobowości prawnej jest ubezpieczającym, ubezpieczonym lub uprawnionym
z umowy ubezpieczenia w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej

– udostępnia się nieodpłatnie, w formie pisemnej lub za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, na wniosek Szefa IWSW lub upoważnionego przez niego zastępcy.
5. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, powinien zawierać:
1)

numer sprawy i jej kryptonim, jeżeli został ustalony;

2)

opis przestępstwa z podaniem, w miarę możliwości, jego kwalifikacji prawnej;

3)

okoliczności uzasadniające potrzebę udostępnienia informacji i danych;

4)

wskazanie podmiotu, którego informacje i dane dotyczą;

5)

podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji i danych;

6)

rodzaj i zakres informacji i danych.
6. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, powinien zawierać informacje określone

w ust. 5 pkt 1, 2 i 4-6.
7. Po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 3, Sąd Okręgowy w Warszawie,
w drodze postanowienia, wyraża zgodę na udostępnienie informacji i danych wskazanego
podmiotu, określając ich rodzaj i zakres, podmiot zobowiązany do ich udostępnienia oraz
Szefa IWSW uprawnionego do zwrócenia się o przekazanie informacji i danych albo
odmawia udzielenia zgody na udostępnienie informacji i danych. Przepis art. 23ao
ust. 11 stosuje się odpowiednio.
8. Na postanowienie sądu, o którym mowa w ust. 7, przysługuje zażalenie Szefowi
IWSW.
9. Uprawniony przez sąd Szef IWSW pisemnie informuje podmiot zobowiązany do
udostępnienia informacji i danych o rodzaju i zakresie informacji i danych, które mają
być udostępnione, podmiocie, którego informacje i dane dotyczą, oraz o osobie
funkcjonariusza IWSW upoważnionego do ich odbioru.
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10. W terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia przekazania informacji, o których
mowa w ust. 1, IWSW informuje podmiot, o którym mowa w ust. 5 pkt 4,
o postanowieniu sądu wyrażającym zgodę na udostępnienie informacji.
11. Sąd Okręgowy w Warszawie, na wniosek Szefa IWSW, złożony po uzyskaniu
pisemnej zgody Prokuratora Generalnego, może zawiesić, w drodze postanowienia, na
czas oznaczony, z możliwością dalszego przedłużania, obowiązek, o którym mowa
w ust. 10, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że poinformowanie podmiotu, o którym
mowa w ust. 5 pkt 4, może zaszkodzić wynikom podjętych czynności operacyjno-rozpoznawczych. Przepis art. 23ao ust. 11 stosuje się odpowiednio.
12. Jeżeli w okresie, o którym mowa w ust. 10 lub w ust. 11, zostało wszczęte
postępowanie przygotowawcze, podmiot wskazany w ust. 5 pkt 4 jest powiadamiany
o postanowieniu sądu o udostępnieniu informacji przez prokuratora lub, na jego
polecenie, przez IWSW przed zamknięciem postępowania przygotowawczego albo
niezwłocznie po jego umorzeniu.
13. Jeżeli informacje, o których mowa w ust. 1, nie dostarczyły podstaw do
wszczęcia postępowania przygotowawczego, Szef IWSW zawiadamia o tym podmiot,
który informacje przekazał.
14. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone naruszeniem
przepisów ust. 2 na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1509).
Art. 23as. Jeżeli informacje i materiały uzyskane przez IWSW dostatecznie
uzasadniają podejrzenie popełnienia przestępstwa albo przestępstwa skarbowego,
wykroczenia albo wykroczenia skarbowego albo potwierdzają jego popełnienie, Szef
IWSW zawiadamia organ właściwy dla ścigania sprawcy.
Art. 23at. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1-4, 8, 10 i 12-14 ustawy
z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz
IWSW może użyć środków przymusu bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1
pkt 1, 2, 13 i 19 tej ustawy, oraz środków przeznaczonych do pokonywania zamknięć
budowlanych i innych przeszkód, z wyłączeniem materiałów wybuchowych, lub
wykorzystać te środki.
2. W przypadkach, o których mowa w art. 45 pkt 1 lit. a-c, pkt 2, 3 i 4 lit. a, b i lit. c
tiret drugie oraz w art. 47 pkt 1, pkt 2 lit. a, pkt 3-6 ustawy z dnia 24 maja 2013 r. o
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środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej, funkcjonariusz IWSW może użyć
broni palnej lub ją wykorzystać.
Art. 23au. 1. W celu realizacji zadań określonych w art. 23aa Szef IWSW może:
1)

korzystać z danych o osobie, w tym również w formie zapisu elektronicznego,
uzyskanych przez inne organy, służby i instytucje państwowe w wyniku
wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, oraz przetwarzać te dane,

2)

uzyskiwać, gromadzić i przetwarzać informacje, w tym dane osobowe, ze zbiorów
i rejestrów prowadzonych na podstawie odrębnych przepisów przez organy władzy
publicznej, w tym również ze zbiorów i rejestrów, w których przetwarza się
informacje, obejmujące dane osobowe, uzyskane w wyniku wykonywania przez te
organy czynności operacyjno-rozpoznawczych

– bez wiedzy i zgody osób, których dotyczą.
2. Zakres przekazywanych informacji i danych obejmuje:
1)

dane o osobie, w tym dane osobowe, oraz inne dane pozwalające na identyfikację
osoby, w szczególności zdjęcia i opisy wizerunku, cechy i znaki szczególne,
pseudonimy,

a także

dane

określające

stosunki

rodzinne

i majątkowe,

wykształcenie, zawód i źródła dochodu;
2)

dane o karalności;

3)

dane gromadzone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

4)

datę, miejsce i rodzaj zdarzenia, w związku z którym nastąpiła rejestracja danych
o osobie.
3. Informacje,

o których

mowa

w ust. 1,

udostępnia

się

nieodpłatnie

funkcjonariuszowi IWSW wskazanemu w imiennym upoważnieniu Szefa IWSW, po
okazaniu tego upoważnienia oraz legitymacji służbowej. Fakt udostępnienia tych danych
podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742).
4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1)

imię i nazwisko funkcjonariusza IWSW;

2)

numer legitymacji służbowej;

3)

wskazanie podmiotu zobowiązanego do przekazania informacji;

4)

termin ważności.
5. Organy władzy publicznej prowadzące zbiory i rejestry, o których mowa w ust. 1

pkt 2, mogą, w drodze decyzji, wyrazić zgodę na udostępnianie za pomocą urządzeń
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telekomunikacyjnych

informacji

zgromadzonych

w zbiorach

i rejestrach

funkcjonariuszom IWSW, bez konieczności składania pisemnych wniosków, jeżeli:
1)

IWSW posiada urządzenia umożliwiające odnotowanie w systemie, kto, kiedy,
w jakim celu oraz jakie dane uzyskał;

2)

IWSW posiada zabezpieczenia techniczne i organizacyjne uniemożliwiające
wykorzystanie danych niezgodnie z celem ich uzyskania;

3)

jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem wykonywania zadań.
6. Organ, o którym mowa w ust. 5, nie przekazuje informacji lub ogranicza zakres

przekazywanych informacji, jeżeli mogłoby to spowodować ujawnienie danych osoby
niebędącej jego funkcjonariuszem, udzielającej pomocy temu organowi, lub
uniemożliwić realizację zadań ustawowych tego organu.
7. Administratorem danych osobowych przetwarzanych przez IWSW jest Szef
IWSW.
8. Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji ustawowych
zadań Szefa IWSW.
9. Szef IWSW dokonuje nie rzadziej niż co 5 lat weryfikacji potrzeby dalszego
przetwarzania danych osobowych, usuwając zbędne dane osobowe.
10. Dane

osobowe

uznane

za

zbędne

można

przekształcić

w sposób

uniemożliwiający przyporządkowanie poszczególnych informacji osobistych lub
rzeczowych do określonej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej albo w taki
sposób, że przyporządkowanie takie wymagałoby niewspółmiernych kosztów, czasu lub
działań.
11. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób i tryb
przekazywania IWSW informacji uzyskanych przez podmioty, o których mowa w ust. 1,
wzór imiennego upoważnienia, o którym mowa w ust. 3, z uwzględnieniem danych
niezbędnych do zidentyfikowania upoważnionego funkcjonariusza IWSW oraz terminu
ważności tego upoważnienia, mając na względzie zapewnienie bezpieczeństwa
przekazywanych danych.
Art. 23av. 1.

Przy

wykonywaniu

czynności

operacyjno-rozpoznawczych

funkcjonariusze IWSW mogą posługiwać się dokumentami, które uniemożliwiają
ustalenie

danych

ich

identyfikujących,

środkami

identyfikacji

elektronicznej

zawierającymi dane inne niż dane identyfikujące funkcjonariusza oraz środkami, którymi
posługują się przy wykonywaniu zadań służbowych.
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2. W szczególnie

uzasadnionych

przypadkach

przepis

ust. 1 może

mieć

zastosowanie do osób, o których mowa w art. 23azb ust. 1.
3. Nie popełnia przestępstwa:
1) kto poleca sporządzenie lub kieruje sporządzeniem dokumentów lub wydawaniem
środków identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 1;
2) kto sporządza dokumenty lub wydaje środki identyfikacji elektronicznej, o których
mowa w ust. 1;
3) kto udziela pomocy w sporządzeniu dokumentów lub wydawaniu środków
identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 1;
4) funkcjonariusz, jeżeli dokumentami lub środkami identyfikacji elektronicznej, o
których mowa w ust. 1, posługuje się przy wykonywaniu czynności operacyjnorozpoznawczych;
5) kto wydaje środki identyfikacji elektronicznej, o których mowa w ust. 1,
funkcjonariuszowi, lub dopuszcza do uwierzytelnienia z wykorzystaniem takiego środka
identyfikacji elektronicznej w swoim systemie identyfikacji elektronicznej.
4. Uprawnione organy, służby i instytucje państwowe, jak również organy jednostek
samorządu terytorialnego, na pisemny wniosek Szefa IWSW, stosownie do zakresu tego
wniosku, wydają dokumenty i znaki identyfikujące funkcjonariuszom mającym
posługiwać się nimi jako funkcjonariusze lub pracownicy tych organów, służb lub
instytucji, bądź też, w granicach swojej właściwości, udzielają niezbędnej pomocy w
zakresie wydawania przedmiotowych dokumentów.
5. W przypadku gdy nie zwrócono się o to do organów, służb lub instytucji określonych
w ust. 4, organem uprawnionym do wydawania dokumentów, o których mowa w ust. 1,
jest Szef IWSW.
7. Organem uprawnionym do prowadzenia ewidencji dokumentów, o których mowa w
ust. 1, jest Szef IWSW.
8. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1) tryb wydawania dokumentów, o których mowa w ust. 1,
2) sposób posługiwania się dokumentami, o których mowa w ust. 1, a także ich
przechowywania i ewidencji,
3) organy i osoby uprawnione do ich wydawania, posługiwania się nimi i ich
przechowywania,
4) czas, na jaki są wydawane dokumenty, o których mowa w ust. 1,
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5) czynności zapewniające ich ochronę
- mając na względzie rodzaje dokumentów i cel, w jakim są wydawane, oraz zapewnienie
właściwego zabezpieczenia dokumentów oraz dokumentowania sposobu ich wydawania
i używania.
Art. 23aw. 1. Udzielenie informacji o prowadzonych czynnościach operacyjno-rozpoznawczych oraz o stosowanych środkach i metodach ich realizacji może nastąpić:
1)

w przypadku gdy istnieje uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa
ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem tych czynności;

2)

w związku z prowadzoną współpracą z innymi organami, służbami lub instytucjami
państwowymi

uprawnionymi

do

wykonywania

czynności

operacyjno-

-rozpoznawczych, w tym także w związku z prowadzoną współpracą z organami
i służbami

innych

państw

w trybie

i zakresie

określonym

w umowach

i porozumieniach międzynarodowych.
2. Udzielenie informacji o osobie uzyskanych w czasie wykonywania czynności
operacyjno-rozpoznawczych może nastąpić:
1)

na żądanie sądu lub prokuratora, a wykorzystanie tych informacji może nastąpić
tylko w celu ścigania karnego;

2)

w przypadku gdy ustawa nakłada obowiązek lub umożliwia udzielenie takich
informacji określonemu organowi albo obowiązek taki wynika z umów lub
porozumień międzynarodowych, a także w przypadkach, gdy zatajenie takiej
informacji prowadziłoby do zagrożenia życia lub zdrowia innych osób.
3. Udzielenie informacji

o szczegółowych formach, zasadach i organizacji

czynności operacyjno-rozpoznawczych może nastąpić w szczególnie uzasadnionych
przypadkach.
4. W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 udzielenie
informacji następuje w trybie określonym w art. 23ax.
Art. 23ax. 1. Szef IWSW może zezwalać:
1) byłym i obecnym funkcjonariuszom i pracownikom Służby Więziennej,
2) osobom

oddelegowanym

do

Służby Więziennej,

w

zakresie

zadań

realizowanych w okresie oddelegowania,
3) osobom udzielającym funkcjonariuszom Służby Więziennej pomocy w
wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych
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– na udzielenie wiadomości stanowiącej informację niejawną uprawnionemu
podmiotowi.
2. Zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy sytuacji, o których mowa w art.
23ao, art. 23ap, art. 23aq, art. 23aw ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 oraz art. 23ay, z wyjątkiem
dokumentów i materiałów, które sąd okręgowy albo prokurator Biura Lustracyjnego albo
oddziałowego biura lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu uzna za niezbędne w związku z wykonywaniem
ich zadań określonych w ustawie z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych
dokumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 1633) oraz ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o
Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. z 2021 r. poz. 177).
3. W razie odmowy zezwolenia na udzielenie wiadomości stanowiącej informację
niejawną o klauzuli „tajne” lub „ściśle tajne” pomimo żądania prokuratora albo sądu, o
którym mowa w ust. 1, zgłoszonego w związku z postępowaniem karnym
o zbrodnie przeciwko pokojowi, ludzkości i o przestępstwa wojenne lub o zbrodnię
godzącą w życie ludzkie albo o występek przeciwko życiu i zdrowiu, gdy jego
następstwem była śmierć człowieka – Szef IWSW, na wniosek prokuratora albo sądu, o
którym mowa w ust. 1, przedstawia żądane dokumenty i materiały oraz wyjaśnienia
Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. Jeżeli Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
stwierdzi, że uwzględnienie żądania prokuratora albo sądu jest uzasadnione, Szef IWSW
jest obowiązany zezwolić na udostępnienie wnioskowanych informacji.
Art. 23ay. 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania lub wykrywania przestępstw
IWSW

może

uzyskiwać

dane

niestanowiące

treści

odpowiednio:

przekazu

telekomunikacyjnego, przesyłki pocztowej albo przekazu w ramach usługi świadczonej
drogą elektroniczną, określone w:
1)

art. 180c i art. 180d ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne
(Dz. U. z 2021 r. poz. 576), zwane dalej „danymi telekomunikacyjnymi”,

2)

art. 82 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 i 2320), zwane dalej „danymi pocztowymi”,

3)

art. 18 ust. 1-5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344), zwane dalej „danymi internetowymi”

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą.
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2. Przedsiębiorca telekomunikacyjny, operator pocztowy lub usługodawca
świadczący usługi drogą elektroniczną przekazuje nieodpłatnie dane, o których mowa
w ust. 1, Szefowi IWSW albo upoważnionemu funkcjonariuszowi IWSW, w tym za
pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2, udostępnianie danych, o których mowa
w ust. 1, za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej odbywa się bez udziału
pracowników

przedsiębiorcy

telekomunikacyjnego,

operatora

pocztowego

lub

usługodawcy świadczącego usługi drogą elektroniczną lub przy niezbędnym ich udziale,
jeżeli możliwość taka jest przewidziana w porozumieniu zawartym między Szefem
IWSW a tym podmiotem.
4. Udostępnienie IWSW danych, o których mowa w ust. 1, może nastąpić
za pośrednictwem sieci telekomunikacyjnej, jeżeli:
1)

wykorzystywane sieci telekomunikacyjne zapewniają:
a)

możliwość ustalenia osoby uzyskującej dane, ich rodzaju oraz czasu, w którym
zostały uzyskane,

b)

zabezpieczenie

techniczne

i organizacyjne

uniemożliwiające

osobie

nieuprawnionej dostęp do danych;
2)

jest to uzasadnione specyfiką lub zakresem zadań wykonywanych przez IWSW albo
prowadzonych przez nie czynności.
5. Szef

IWSW

telekomunikacyjnych,

prowadzi
pocztowych

rejestry

wystąpień

i internetowych

o uzyskanie
zawierające

danych
informacje

identyfikujące funkcjonariuszy IWSW uzyskujących te dane, ich rodzaj, cel uzyskania
oraz czas, w którym zostały uzyskane. Rejestry prowadzi się w formie elektronicznej,
z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych.
6. Dane, o których mowa w ust. 1, które mają znaczenie dla postępowania karnego,
Szef IWSW przekazuje prokuratorowi właściwemu miejscowo albo rzeczowo. Prokurator
podejmuje decyzję o zakresie i sposobie wykorzystania przekazanych danych.
7. Dane, o których mowa w ust. 1, które nie mają znaczenia dla postępowania
karnego, podlegają niezwłocznemu, komisyjnemu i protokolarnemu zniszczeniu.
Art. 23az. 1.

Kontrolę

nad

uzyskiwaniem

przez

IWSW

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych sprawuje Sąd Okręgowy w
Warszawie.
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2. Szef IWSW przekazuje, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji
niejawnych, Sądowi Okręgowemu w Warszawie w okresach półrocznych, sprawozdanie
obejmujące:
1)

liczbę

przypadków

pozyskania

w

okresie

sprawozdawczym

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych oraz rodzaj tych danych;
2)

kwalifikacje prawne czynów, w związku z zaistnieniem których wystąpiono o dane
telekomunikacyjne, pocztowe lub internetowe.
3. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Sąd Okręgowy w Warszawie może

zapoznać

się

z

materiałami

uzasadniającymi

udostępnienie

IWSW

danych

telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych.
4. Sąd Okręgowy w Warszawie informuje Szefa IWSW o wyniku kontroli w
terminie 30 dni od dnia jej zakończenia.
5. Kontroli, o której mowa w ust. 1, nie podlega uzyskiwanie danych na podstawie
art. 23aza ust. 1.
Art. 23aza. 1. W celu rozpoznawania, zapobiegania lub wykrywania przestępstw
Szef IWSW może uzyskiwać dane:
1)

z wykazu, o którym mowa w art. 179 ust. 9 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo
telekomunikacyjne,

2)

o

których

mowa

w art. 161 ustawy

z dnia

16 lipca

2004 r.

–

Prawo

telekomunikacyjne,
3)

w przypadku użytkownika, który nie jest osobą fizyczną – numer zakończenia sieci
oraz siedzibę lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej, firmę lub nazwę
i formę organizacyjną tego użytkownika,

4)

w przypadku stacjonarnej publicznej sieci telekomunikacyjnej – także nazwę
miejscowości oraz ulicy, przy której znajduje się zakończenie sieci, udostępnione
użytkownikowi

– oraz może je przetwarzać bez wiedzy i zgody osoby, której dotyczą.
2. Do udostępniania i przetwarzania danych, o których mowa w ust. 1, art. 23ay
ust. 2-7 stosuje się.
Art. 23azb. 1. IWSW przy wykonywaniu swych zadań może korzystać z pomocy
osób niebędących funkcjonariuszami. Zabronione jest ujawnianie danych o osobie
udzielającej pomocy IWSW, w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych.
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2. Udostępnienie danych o osobie, o której mowa w ust. 1, może nastąpić jedynie
w przypadkach i trybie określonych w art. 23ay.
3. Dane o osobie, o której mowa w ust. 1, mogą być udostępnione na żądanie
prokuratora lub sądu, także w razie uzasadnionego podejrzenia popełnienia przez tę osobę
przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego w związku z wykonywaniem czynności
operacyjno-rozpoznawczych oraz w przypadku ujawnienia przez tę osobę faktu
udzielania

pomocy

IWSW

w zakresie

czynności

operacyjno-rozpoznawczych;

udostępnienie tych danych następuje w trybie określonym w art. 23ay.
4. Za udzielenie pomocy, o której mowa

w ust. 1, osobom niebędącym

funkcjonariuszami IWSW może być przyznane wynagrodzenie.
5. Koszty podejmowanych przez IWSW czynności operacyjno-rozpoznawczych,
w zakresie których ze względu na ochronę, o której mowa w ustawie, nie mogą być
stosowane przepisy o finansach publicznych, rachunkowości i zamówień publicznych,
a także wynagrodzenia osób wymienionych w ust. 1, pokrywane są z tworzonego na ten
cel funduszu operacyjnego.
6. Minister Sprawiedliwości, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji
niejawnych, określi, w drodze zarządzenia, sposób tworzenia i gospodarowania
funduszem operacyjnym, mając na uwadze zapewnienie efektywnego i celowego
wydatkowania środków z tego funduszu.
7. Jeżeli w czasie korzystania i w związku z korzystaniem przez IWSW z pomocy
osób, o których mowa w ust. 1, osoby te utraciły życie lub poniosły uszczerbek na
zdrowiu albo szkodę w mieniu, osobom tym lub ich spadkobiercom przysługuje
odszkodowanie na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks
cywilny.”;
17) art. 24a otrzymuje brzmienie:
„Art. 24a. 1. Służba Więzienna udziela na wniosek informacji lub udostępnia dane
osobowe o osobach obecnie lub uprzednio pozbawionych wolności następującym
podmiotom, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań:
1)

organom administracji publicznej, sądom i organom prokuratury;

2)

Policji, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Ochrony Państwa,
Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Służbie Kontrwywiadu
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Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Szefowi Krajowego Centrum
Informacji Kryminalnych i straży gminnej (miejskiej);
3)

organom Krajowej Administracji Skarbowej;

4)

państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym – w zakresie
niezbędnym do realizacji ich zadań publicznych;

5)

komornikom sądowym;

6)

organom egzekucyjnym w rozumieniu przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji – w zakresie prowadzonej egzekucji;

7)

pełnomocnikom do spraw ochrony informacji niejawnych – w zakresie niezbędnym
do przeprowadzenia zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych
postępowań sprawdzających;

8)

innym podmiotom, jeżeli uzyskanie informacji lub udostępnienie danych
osobowych jest im niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania powierzonej władzy publicznej.
2. Służba Więzienna, na wniosek innych podmiotów niż wymienione w ust. 1,

udostępnia dane osobowe osób obecnie lub uprzednio pozbawionych wolności, za ich
pisemną zgodą.
3. Służba Więzienna na wniosek udziela informacji o osobie uprzednio pozbawionej
wolności, która zmarła:
1)

podmiotom, o których mowa w ust. 1;

2)

innym podmiotom, jeżeli wykażą interes prawny w uzyskaniu informacji.
4. Przepisy, o których mowa w ust. 1-3, nie naruszają przepisów innych ustaw

określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji lub udostępniania danych
osobowych.
5. Uzasadnienie odmowy udzielenia informacji lub udostępnienia danych
osobowych sporządza się na pisemny wniosek złożony w terminie 14 dni od dnia
otrzymania pisma informującego o tej odmowie. Pismo informujące o odmowie
udzielenia informacji lub udostępnienia danych osobowych stanowi inny akt z zakresu
administracji publicznej, o którym mowa w art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz.
2325, z 2020 r. poz. 2299 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 54, 159 i 1598).
6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, sposoby załatwiania
wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych osobowych, biorąc
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w szczególności pod uwagę zasady i tryb przyjmowania i rozpoznawania wniosku oraz
jego wzór, a także prowadzenie ewidencji i dokumentowanie prowadzonego
postępowania.”;
18) w art. 29 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) daje rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w
przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;”;
19) w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Jeżeli przeciwko pracownikowi zostało wszczęte postępowanie karne
o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z wykonywaniem
czynności służbowych, pracownikowi, na jego wniosek, przysługują z budżetu państwa
środki na koszty obrony, w wysokości faktycznie poniesionych kosztów, nie wyższej niż
stawka maksymalna wynagrodzenia jednego obrońcy, określona w przepisach wydanych
na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1651 i 2320). Otrzymane środki na koszty obrony nie podlegają zwrotowi
przez pracownika, jeżeli postępowanie karne zostanie prawomocnie zakończone:
orzeczeniem o umorzeniu postępowania wobec braku ustawowych znamion czynu
zabronionego lub niepopełnienia przestępstwa albo wyrokiem uniewinniającym.”;
20) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Kierownicy jednostek organizacyjnych: Dyrektor Generalny, Szef IWSW,
dyrektorzy okręgowi, Rektor, Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby
Więziennej, dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych, komendanci ośrodków
szkolenia Służby Więziennej i ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej są
przełożonymi funkcjonariuszy i pracowników tych jednostek.”;
21) art. 36 otrzymuje brzmienie:
„Art. 36. 1. Ustanawia się odznakę „Za zasługi dla więziennictwa”.
2. Odznaka, o której mowa w ust. 1, może być nadawana funkcjonariuszom lub
pracownikom wyróżniającym się szczególnymi osiągnięciami w służbie lub pracy.
Odznaka może być nadawana także innym osobom.
3. Odznakę „Za zasługi dla więziennictwa” nadaje Minister Sprawiedliwości.
4. Minister Sprawiedliwości może podjąć decyzję o pozbawieniu osoby odznaczonej
odznaką „Za zasługi dla więziennictwa” tej odznaki, w razie stwierdzenia, że:
1) nadanie odznaki nastąpiło w wyniku wprowadzenia w błąd;
2) odznaczony dopuścił się czynu, wskutek którego stał się niegodny odznaki
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5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb
nadawania i pozbawiania oraz rodzaje i wzór odznaki „Za zasługi dla więziennictwa”,
uwzględniając szczególny i uroczysty charakter aktu wręczenia odznaki.
6. Dyrektor Generalny, w drodze zarządzenia, może ustanowić inne odznaki.”;
22) w art. 38 wprowadza się następujące zmiany:
a)

dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b)

w ust. 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby w formacji
uzbrojonej, podległej szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotowa jest się
podporządkować.”,

c)

dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Warunku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, posiadania uregulowanego
stosunku do służby wojskowej nie stosuje się do osób ubiegających się o przyjęcie
do służby kandydackiej, podlegających obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji
wojskowej w danym roku, które z powodu skrócenia lub wydłużenia czasu trwania
tej kwalifikacji nie stawiły się do niej przed upływem terminu zakończenia rekrutacji
do służby kandydackiej.”;

23) po art. 38 dodaje się art. 38a i 38b w brzmieniu:
„Art. 38a. 1. Funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej,
Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu
Wojskowego,

Służby

Kontrwywiadu

Wojskowego

lub

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego może być, na własną prośbę, przeniesiony do służby w Służbie
Więziennej, jeżeli wykazuje on szczególne predyspozycje do jej pełnienia.
2. Funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1, do służby w Służbie Więziennej
przenosi odpowiednio: Dyrektor Generalny do służby w Służbie Więziennej albo Szef
IWSW ‒ do służby w IWSW, w porozumieniu odpowiednio z Komendantem Głównym
Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Szefem Kancelarii Sejmu,
Komendantem Służby Ochrony Państwa, Szefem Krajowej Administracji Skarbowej,
Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej, Szefem Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Szefem Agencji Wywiadu, Szefem Służby Wywiadu Wojskowego,
Szefem

Służby Kontrwywiadu

Wojskowego

lub

Antykorupcyjnego, za zgodą Ministra Sprawiedliwości.

Szefem

Centralnego

Biura
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3. Funkcjonariusz Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby
Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego
przeniesiony do służby w Służbie Więziennej zachowuje ciągłość służby.
4. Funkcjonariuszowi przenoszonemu w trybie, o którym mowa w ust. 1, nie
przysługuje odprawa ani inne należności przewidziane dla funkcjonariuszy odchodzących
ze służby.
5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób
i tryb prowadzenia postępowania w stosunku do funkcjonariuszy, o których mowa w ust.
1, uwzględniając szczególne kwalifikacje predestynujące do służby w Służbie
Więziennej, równorzędność okresów służby i stażu, należności oraz uzyskane w
dotychczasowych jednostkach kwalifikacji zawodowych z Służby Więziennej.
Art. 38b. Do służby w Służbie Więziennej, za zgodą Ministra Sprawiedliwości,
może zostać przyjęty funkcjonariusz Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa,
Biura Ochrony Rządu, Służby Celno-Skarbowej, zwolniony ze służby w związku z
przejściem na emeryturę policyjną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r.
o zaopatrzeniu

emerytalnym

funkcjonariuszy

Policji,

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby
Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2020 r. poz. 723 i 2320)
nie później niż przed upływem 3 lat od dnia tego zwolnienia. W takim przypadku, osobę
przyjmowaną do służby i posiadającą stopień Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby
Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Biura Ochrony
Rządu, Służby Celno-Skarbowej mianuje się na odpowiedni stopień w Służbie
Więziennej, z zastrzeżeniem art. 53a ust. 1 i 2. Przepisy art. 38 i art. 39 ust. 1 stosuje się
odpowiednio.”;
24) w art. 39a w ust. 1 pkt 2 nadaje się brzmienie:
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„2) zebraniem informacji o istniejących lub przewidywanych wakatach w Służbie
Więziennej;”;
25) w art. 39b wprowadza się następujące zmiany:
a) w ust. 1:
-

w pkt 1 uchyla się lit. c,

-

po pkt 1 dodaje się pkt la w brzmieniu:
„la) Szef IWSW - w stosunku do kandydatów do służby w IWSW;”,

b) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) zarządzić przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego przez Centralny Zarząd
Służby Więziennej w stosunku do kandydatów do wszystkich jednostek
organizacyjnych, z wyjątkiem Uczelni oraz IWSW;”;
26) w art. 39c w ust. 2:
a)

w pkt 1 lit. g otrzymuje brzmienie:
„g) wyłonienie kandydatów dopuszczonych do kolejnych etapów postępowania
kwalifikacyjnego, mając na względzie potrzeby etatowe służby oraz
dotychczasowe wyniki uzyskane w trakcie etapu wstępnego;”,

b)

w pkt 2 uchyla się lit. b,

c)

w pkt 3 skreśla się wyraz „końcowego”,

d)

po pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) etapu końcowego obejmującego ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej do
służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie, o których mowa w art.
110 ust. 1. W ramach ustalenia zdolności psychicznej do służby, badania
psychologiczne mogą być wykonywane przez podmioty określone w art. 110
ust. 1a.”;

27) art. 39g otrzymuje brzmienie:
„Art. 39g. 1. Dyrektor Generalny może wyrazić zgodę na przyjęcie do Służby
Więziennej pracownika zatrudnionego co najmniej 2 lata w Służbie Więziennej, jeżeli w
okresie zatrudnienia pracownik ten wykazał się odpowiednimi kwalifikacjami i
kompetencjami szczególnie przydatnymi w Służbie Więziennej.
2. Zgodę, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do Uczelni wyraża Rektor, a w
odniesieniu do IWSW – Szef IWSW.
3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, nie prowadzi się postępowania
kwalifikacyjnego; kandydat podlega etapom określonym w art. 39c ust. 2 pkt 1 lit. d i e,
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pkt 2 lit. a oraz pkt 4, a w przypadku pozytywnego zakończenia tych etapów, stosuje się
art. 40 ust. 3.”;
28) w art. 42:
a)

po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a.

W

przypadkach

uzasadnionych

szczególnymi

kwalifikacjami

funkcjonariusza pełniącego służbę w IWSW, który ponadto ukończył odpowiednie
szkolenie zawodowe, Szef IWSW może wyrazić zgodę na skrócenie okresu służby
przygotowawczej funkcjonariusza.
3b.

W

przypadkach

uzasadnionych

szczególnymi

kwalifikacjami

funkcjonariusza pełniącego służbę na Uczelni, który ponadto ukończył odpowiednie
szkolenie zawodowe, Rektor może wyrazić zgodę na skrócenie okresu służby
przygotowawczej funkcjonariusza.”,
b)

ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
„4. W razie przerwy w wykonywaniu przez funkcjonariusza obowiązków
służbowych trwającej dłużej niż 3 miesiące kierownik jednostki organizacyjnej może
odpowiednio przedłużyć okres jego służby przygotowawczej, nie więcej jednak niż
o 18 miesięcy.
5. Okres służby przygotowawczej ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego
zakończenia prowadzonego przeciwko funkcjonariuszowi postępowania karnego o
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe, postępowania dyscyplinarnego oraz o okres urlopu macierzyńskiego,
rodzicielskiego, wychowawczego lub bezpłatnego.”;

29) w art. 43c po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Szef IWSW określi, w drodze zarządzenia, program szkoleń specjalistycznych
w IWSW dla funkcjonariuszy pełniących służbę w IWSW i pracowników IWSW.”;
30) w art. 43j ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:
„Egzamin przeprowadza komisja egzaminacyjna powołana przez kierownika
jednostki, o której mowa w ust. 2.”;
31) w art. 43t:
a)

w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) ma wszczęte postępowanie karne o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego,
dyscyplinarne.”,

umyślne

przestępstwo

skarbowe

lub

postępowanie
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b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pracownika nie kieruje się na szkolenie zawodowe w przypadkach, o
których mowa w ust. 1 pkt 1, 3-5.”,

c)

dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. Funkcjonariusza odbywającego szkolenie zawodowe wobec którego
wszczęto postępowanie karne o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne
skreśla się z listy słuchaczy.”;

32) w art. 43u ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Szef IWSW, dyrektor okręgowy, Rektor i właściwy komendant zgłaszają
potrzeby szkoleniowe komendantowi wyznaczonemu przez Dyrektora Generalnego,
który prowadzi nabór kandydatów na szkolenie zawodowe w elektronicznym systemie
obsługi szkolenia.
3. Dyrektor Generalny z własnej inicjatywy lub na wniosek Rektora, Szefa IWSW
lub właściwego komendanta może dokonywać zmian ustalonych limitów miejsc i
terminów szkolenia zawodowego.”;
33) w art. 43zb ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Rektor lub właściwy komendant informuje niezwłocznie Dyrektora
Generalnego, Szefa IWSW oraz właściwego kierownika jednostki organizacyjnej o
skreśleniu funkcjonariusza lub pracownika z listy uczestników szkolenia zawodowego.”;
34) w art. 43zd po pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) zakresem działania IWSW.”;
35) art. 43ze otrzymuje brzmienie:
„Art. 43ze. Do szkolenia specjalistycznego stosuje się odpowiednio przepisy
art. 43s, art. 43t, art. 43y-43zb, art. 43zg ust. 2 oraz art. 43zj ust. 1.”;
36) w art. 43zf ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Doskonalenie zawodowe jest elementem podnoszenia kwalifikacji zawodowych
funkcjonariuszy i pracowników, w szczególności w formie kursów, warsztatów, szkoleń,
konferencji, narad i odpraw służbowych.”;
37) art. 43zk i art. 43zl otrzymują brzmienie:
„Art. 43zk. 1. Kształcenie przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich
w Służbie Więziennej prowadzi się w formie studiów podyplomowych na Uczelni,
jednolitych studiów magisterskich na Uczelni lub studiów drugiego stopnia na Uczelni.
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2. Kształcenie przygotowujące do zajmowania stanowisk chorążych w Służbie
Więziennej prowadzi się w formie studiów pierwszego stopnia na Uczelni lub szkolenia
zawodowego.
3. Kształcenie przygotowujące do zajmowania stanowisk podoficerskich w Służbie
Więziennej prowadzi się w formie szkolenia zawodowego.
Art. 43zl. 1. Do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów przystępuje
funkcjonariusz:
1)

o którym mowa w art. 62j ust. 1;

2)

który uzyskał skierowanie i ukończył na Uczelni studia podyplomowe
przygotowujące do zajmowania stanowisk oficerskich;

3)

który ukończył jednolite studia magisterskie na Uczelni lub studia drugiego stopnia
na Uczelni.
2. Do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych przystępuje

funkcjonariusz:
1)

o którym mowa w art. 62i ust. 1;

2)

który ukończył studia pierwszego stopnia na Uczelni;

3)

który ukończył szkolenie zawodowe.
3. Do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie podoficerskim przystępuje

funkcjonariusz, który ukończył szkolenie zawodowe.
4. Decyzje o wysokości limitów określających liczbę funkcjonariuszy, którzy mogą
uzyskać pierwszy stopień w korpusie, o którym mowa w ust. 1-3, z podległych sobie
jednostek, podejmuje Dyrektor Generalny.
5. Dyrektor Generalny, w drodze zarządzenia, określa wysokość limitów, o których
mowa w ust. 4, wskazując kryteria brane pod uwagę oraz prowadzoną polityką kadrową
i potrzeby służby.
6. Rektor, w porozumieniu z właściwymi komendantami, ustala termin, miejsce
przeprowadzania egzaminów, skład komisji egzaminacyjnych i ich przewodniczących
oraz terminy egzaminów z uwzględnieniem terminów ukończenia kształcenia
w odpowiednich formach.
7. Zestawy egzaminacyjne opracowują osoby wyznaczone przez Rektora
niewchodzące w skład komisji egzaminacyjnej.
8. Otwarcia

zestawu

egzaminacyjnego

dokonuje

w obecności funkcjonariuszy uczestniczących w egzaminie.

komisja

egzaminacyjna
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9. Po przeprowadzeniu egzaminu komisja egzaminacyjna sporządza protokół, który
Rektor przekazuje Dyrektorowi Generalnemu w celu niezwłocznego podjęcia działań
zmierzających do nadania funkcjonariuszom pierwszego stopnia w korpusie odpowiednio
oficerów, chorążych albo podoficerów.
10. Negatywny wynik egzaminu albo nieprzystąpienie do egzaminu oznacza
nieuzyskanie kwalifikacji zawodowych, jakim powinien odpowiadać funkcjonariusz na
określonym stanowisku służbowym w korpusie oficerów, chorążych albo podoficerów.
11. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu z przyczyn usprawiedliwionych,
Rektor na wniosek funkcjonariusza wyznacza dodatkowy termin egzaminu. W przypadku
uzyskania negatywnego wyniku egzaminu, art. 43zm stosuje się odpowiednio.
12. W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu z przyczyn nieusprawiedliwionych,
art. 43zm stosuje się odpowiednio.”;
38) w art. 43zm ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonariusz, który uzyskał negatywny wynik egzaminu, o którym mowa
w art. 43zl ust. 1-3, może złożyć do Rektora wniosek o dopuszczenie do egzaminu
poprawkowego.”;
39) w art. 43zn
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Nadzór nad organizacją i metodyką szkoleń specjalistycznych dla
funkcjonariuszy pełniących służbę w IWSW i pracowników IWSW sprawuje Szef
IWSW.”,

b)

w ust. 6 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
„1a) w IWSW – Szef IWSW;”;

40) po art. 44 dodaje się art. 44a w brzmieniu:
„art. 44a. 1. Do mianowania funkcjonariusza na stanowisko kierownicze, w tym
stanowisko kierownika komórki organizacyjnej, wymagane jest ukończenie przez tego
funkcjonariusza

studiów

podyplomowych

na

Uczelni,

w

których

programie

uwzględniono cele i efekty uczenia się oraz treści związane z zarządzaniem komórkami
organizacyjnymi.
2. Do powołania funkcjonariusza na wyższe stanowisko kierownicze, o którym mowa w
art. 63 ust. 1, wymagane jest ukończenie przez tego funkcjonariusza studiów
podyplomowych na Uczelni, w których programie uwzględniono cele i efekty uczenia się
oraz treści związane z zarządzaniem jednostkami organizacyjnymi.
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3. W uzasadnionych wypadkach mianować na stanowisko kierownicze albo powołać na
wyższe stanowisko kierownicze można funkcjonariusza, który nie spełnia warunków
wymienionych w ust. 1 albo 2. Taki funkcjonariusz jest obowiązany do ukończenia
studiów podyplomowych, o których mowa w ust. 1 albo 2, w okresie 3 lat od mianowania
na stanowisko kierownicze albo powołania na wyższe stanowisko kierownicze.”;
41) w art. 47 w ust. 1 zdanie drugie otrzymuje brzmienie:
„Funkcjonariusza przyjętego do służby albo do służby na Uczelni można mianować,
za zgodą odpowiednio Dyrektora Generalnego albo Rektora, na stanowisko oficerskie
przed uzyskaniem kwalifikacji w zakresie szkolenia i stażu w służbie oraz przed
złożeniem egzaminu na pierwszy stopień oficerski, jeżeli spełnia wymogi w zakresie
wykształcenia, o którym mowa w art. 44 ust. 2. W stosunku do funkcjonariuszy IWSW
zgodę wydaje Szef IWSW.”;
42) w art. 48:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Generalny, a w
Uczelni Rektor, na wniosek właściwego przełożonego, mogą wyrazić zgodę na
mianowanie funkcjonariusza na stanowisko służbowe przed uzyskaniem przez niego
kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby wymaganych na tym stanowisku, jeżeli
spełnia on wymagania w zakresie wykształcenia. Kwalifikacje zawodowe
funkcjonariusz jest obowiązany uzyskać w okresie 3 lat od mianowania na
stanowisko służbowe.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu:
„la. W stosunku do funkcjonariuszy IWSW zgodę, o której mowa w ust. 1,
wydaje Szef IWSW.”,

c)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektor Generalny może, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, na
wniosek właściwego przełożonego, nadać stopień młodszego chorążego Służby
Więziennej

funkcjonariuszowi,

który

nie

spełnia

wymagań

w

zakresie

wykształcenia. Nadanie kolejnego stopnia w korpusie chorążych następuje na
wniosek właściwego przełożonego z uwzględnieniem art. 52 ust. 2 pkt 3 i art. 53.”,
d)

po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3.

W

przypadku

nieuzupełnienia

kwalifikacji

zawodowych

przez

funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 1 albo 1a, z przyczyn leżących po stronie
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tego funkcjonariusza, właściwy przełożony przenosi funkcjonariusza na poprzednio
zajmowane stanowisko albo stanowisko równorzędne do poprzednio zajmowanego
przed mianowaniem, o którym mowa w ust. 1. Przepisu art. 72 nie stosuje się.”;
43) w art. 49:
a)

dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1,

b)

w ust. 1 w pkt 4 w lit. g kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w

brzmieniu:
„h)

generał inspektor Służby Więziennej.”,
c)

po ust. 1 dodaje się ust. 2 w brzmieniu:
„2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe,
Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby
Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służby

Wywiadu

odpowiadają

Wojskowego

poszczególnym

lub

Służby

stopniom

Służby

Kontrwywiadu

Wojskowego

Więziennej,

uwzględniając

równorzędność pierwszych stopni w poszczególnych korpusach.”;
44) w art. 50:
a)

w ust. 2 w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 i 4 w brzmieniu:
„3) Rektor – funkcjonariuszom pełniącym służbę na Uczelni;
4)

b)

Szef IWSW – funkcjonariuszom pełniącym służbę w IWSW.”,

po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:
„3a. Stopnie w korpusie chorążych Służby Więziennej nadaje Szef IWSW
funkcjonariuszom pełniącym służbę w IWSW.
3b. Stopnie w korpusie chorążych Służby Więziennej nadaje Rektor
funkcjonariuszom pełniącym służbę na Uczelni.”,

c)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej, stopień generała
Służby Więziennej oraz stopień generała inspektora Służby Więziennej nadaje
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Sprawiedliwości.
Pozostałe stopnie w korpusie oficerów Służby Więziennej nadaje Minister
Sprawiedliwości.”,

d)

po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
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„5. Stopień generała inspektora Służby Więziennej może być nadany
generałowi

Służby

Więziennej

powołanemu

na

stanowisko

Dyrektora

Generalnego.”;
45) art. 51 otrzymuje brzmienie:
„Art. 51. 1. Pierwszy stopień w korpusie podoficerów, korpusie chorążych i korpusie
oficerów może być nadany funkcjonariuszowi, który złożył egzamin odpowiednio na
pierwszy stopień podoficerski, chorążego albo oficerski, a ponadto:
1) posiada aktualną, pozytywną opinię służbową;
2) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe, ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
3) nie był skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nieumyślne, ścigane z
oskarżenia publicznego;
4) w przypadku, gdy wobec funkcjonariusza warunkowo umorzono postępowanie karne,
upłynęło 6 miesięcy od zakończenia okresu próby;
5) w przypadku, gdy funkcjonariuszowi wymierzona została kara dyscyplinarna, nastąpiło
zatarcie lub darowanie tej kary.
2. Przed nadaniem stopnia, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz podlega
opiniowaniu służbowemu na zasadach, o których mowa w art. 86, jeżeli od dnia wydania
ostatniej opinii o tym funkcjonariuszu upłynęło co najmniej 6 miesięcy.”;
46) w art. 52 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w korpusie szeregowych Służby Więziennej w stopniu szeregowego Służby
Więziennej -– 1 rok;”;
47) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:
„Art. 53a. 1. Osobie przyjmowanej do służby i posiadającej stopień wojskowy,
Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby
Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby
Wywiadu Wojskowego lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego nadaje się odpowiedni
stopień Służby Więziennej.
2. Nadanie stopnia, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić po ukończeniu studiów
I stopnia, II stopnia lub studiów podyplomowych na Uczelni albo odpowiedniego
szkolenia zawodowego.
3. Przy przyjmowaniu do służby osoby posiadającej stopień wojskowy
podporucznika, stopień podkomisarza Policji albo Straży Marszałkowskiej lub stopień
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podporucznika Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu
Wojskowego albo Służby Kontrwywiadu Wojskowego, odpowiedni pierwszy stopień
oficerski Służby Więziennej nadaje Minister Sprawiedliwości.”;
48) art. 54 otrzymuje brzmienie:
„Art. 54. Stopnie Służby Więziennej są dożywotnie, z uwzględnieniem art. 53 ust. 2
pkt 2 oraz z zastrzeżeniem art. 107 i art. 107a.”;
49) w art. 55 pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) tryb nadawania, obniżania i anulowania funkcjonariuszom stopni.”;
50) w art. 58:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę
lat funkcjonariuszy, zwanej dalej „wysługą lat”, zalicza się:

1) okresy służby w Służbie Więziennej;
2) okresy służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu,
Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży
Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej,
Policji, Służbie Celnej i Służbie Celno-Skarbowej;

3) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służbie Celnej i Służbie CelnoSkarbowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym

funkcjonariuszy

Policji,

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej
Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich
rodzin (Dz.U. z 2020, poz. 723 i 2320);
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4) okresy zakończonego zatrudnienia wykonywanego w wymiarze czasu pracy
nie niższym niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym
stanowisku;

5) okresy ukończonych przez funkcjonariusza studiów wyższych, w wymiarze
nie dłuższym jednak od programowego czasu trwania jednolitych studiów
magisterskich albo programowego czasu trwania studiów pierwszego i
drugiego stopnia;

6) inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do
okresu pracy lub służby, od którego zależą uprawnienia pracownicze lub
wynikające ze stosunku służbowego.",
b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:
„2a. Do wysługi lat nie zalicza się okresów służby i pracy, za które nie
przysługiwało uposażenie zasadnicze, wynagrodzenie lub zasiłek na podstawie
przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa.
2b. Przepisu ust. 2a nie stosuje się do okresów służby i pracy, za które nie
przysługiwało uposażenie zasadnicze, wynagrodzenie lub zasiłek na podstawie
przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie
choroby i macierzyństwa w przypadku gdy funkcjonariusz, także przed podjęciem
służby w Służbie Więziennej:
l) korzystał z urlopu udzielonego w celu sprawowania opieki nad małoletnim
dzieckiem, przewidzianego w przepisach prawa pracy;

2) korzystał z urlopu bezpłatnego udzielonego w związku z wyjazdem za
granicę wspólnie z małżonkiem przeniesionym tam w celu pełnienia służby
albo

pracy

w

przedstawicielstwie

dyplomatycznym,

stałym

przedstawicielstwie przy Organizacji Narodów Zjednoczonych, misji
dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub instytucie polskim;

3) prowadził indywidualne gospodarstwo rolne lub pracował w takim
gospodarstwie na zasadach określonych w przepisach o wliczaniu okresów
pracy w indywidualnym gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu
pracy.
2c. Do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę
lat nie podlegają zaliczeniu okresy zawieszenia w czynnościach służbowych.
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Przepisu nie stosuje się w przypadku umorzenia postępowania karnego, chyba że
zostało ono umorzone warunkowo, uniewinnienia prawomocnym wyrokiem sądu
lub uniewinnienia w postępowaniu dyscyplinarnym.”;
51) po art. 58 dodaje się art. 58a w brzmieniu:
„Art. 58a. 1.Funkcjonariusze IWSW otrzymują dodatek specjalny o charakterze
stałym w wysokości do 100% kwoty bazowej.
2. Szef IWSW ustala wysokość dodatku specjalnego, o którym mowa w ust. 1,
na wniosek kierownika komórki organizacyjnej IWSW, w której funkcjonariusz
IWSW pełni służbę, kierownikom tych komórek organizacyjnych bezpośrednio.
Wysokość dodatku specjalnego ustala się biorąc po uwagę zakres i charakter
realizowanych zadań.
3. Minister Sprawiedliwości ustala wysokość dodatku specjalnego, o którym mowa
w ust. 1 Szefowi IWSW-funkcjonariuszowi bezpośrednio, a jego zastępcomfunkcjonariuszom na wniosek Szefa IWSW.”;
52) w art. 60a po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. W sprawach dotyczących miesięcznego uposażenia funkcjonariuszy za okres
ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, urlopu na
warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego w zakresie nieuregulowanym
niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –
Kodeks pracy oraz ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z
ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.”;
53) po art. 60i dodaje się art. 60j w brzmieniu:
„Art. 60j. Funkcjonariuszowi w okresie urlopu wychowawczego nie przysługuje
uposażenie.”;
54) w art. 62:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uposażenie zasadnicze i dodatki do uposażenia o charakterze stałym są
wypłacane w formie bezgotówkowej na wskazany numer rachunku bankowego
w terminie, o którym mowa w ust. 2.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Uposażenie zasadnicze i dodatki do uposażenia o charakterze stałym na
pisemny wniosek funkcjonariusza mogą być wypłacane bezpośrednio do rąk
funkcjonariusza.”;
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55) w art. 62i ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na Uczelni funkcjonariusz w służbie
kandydackiej ma prawo przystąpić do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie
chorążych Służby Więziennej, o którym mowa w art. 43zl ust. 2 pkt 1.”;
56) w art. 62j ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Po ukończeniu studiów drugiego stopnia na Uczelni funkcjonariusz w służbie
kandydackiej ma prawo przystąpić do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie oficerów
Służby Więziennej, o którym mowa w art. 43zl ust. 1 pkt 1.”;
57) art. 63 otrzymuje brzmienie:
„Art. 63. 1. Stanowiska:
1)

Dyrektora Generalnego,

2)

Szefa IWSW- Zastępcy Dyrektora Generalnego,

3)

zastępcy Dyrektora Generalnego,

4)

zastępcy Szefa IWSW,

5)

dyrektora okręgowego,

6)

zastępcy dyrektora okręgowego,

7)

dyrektora zakładu karnego i dyrektora aresztu śledczego,

8)

zastępcy dyrektora zakładu karnego i zastępcy dyrektora aresztu śledczego,

9)

Rektora, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej,
komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej i komendanta ośrodka
doskonalenia kadr Służby Więziennej,

10) prorektora Uczelni, zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby
Więziennej, zastępcy komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej i zastępcy
komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej
– są wyższymi stanowiskami kierowniczymi w Służbie Więziennej.
2. Przełożonym osoby zajmującej wyższe stanowisko kierownicze w Służbie
Więziennej, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, jest:
1)

Minister Sprawiedliwości – w odniesieniu do Dyrektora Generalnego oraz Szefa
IWSW;

2)

Dyrektor Generalny – w odniesieniu do zastępcy Dyrektora Generalnego, dyrektora
okręgowego, Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej,
komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej oraz komendanta ośrodka
doskonalenia kadr Służby Więziennej bezpośrednio mu podległego;

– 57 –
3)

Szef IWSW – w odniesieniu do zastępcy Szefa IWSW;

4)

dyrektor okręgowy ‒ w odniesieniu do zastępcy dyrektora okręgowego, dyrektora
zakładu karnego i dyrektora aresztu śledczego oraz komendanta ośrodka
doskonalenia kadr Służby Więziennej;

5)

Rektor – w odniesieniu do prorektora Uczelni;

6)

dyrektor zakładu karnego i dyrektor aresztu śledczego, Komendant Centralnego
Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendant ośrodka szkolenia Służby
Więziennej i komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej
– w odniesieniu do swoich zastępców.
3. W przypadkach uzasadnionych potrzebami służby, Dyrektor Generalny może

przejąć kompetencje dyrektora okręgowego w sprawach ze stosunku służbowego, o
których mowa w art. 63 ust. 2 pkt 4 i w art. 217-219.”;
58) w art. 64:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. la w brzmieniu:
„la. Szefa IWSW powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości.”,

b)

po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Zastępców Szefa IWSW powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości na
wniosek Szefa IWSW.
4. W razie zwolnienia stanowiska Szefa IWSW Minister Sprawiedliwości,
do czasu powołania nowego Szefa, powierza pełnienie obowiązków Szefa IWSW,
na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu
oficerowi spośród funkcjonariuszy IWSW.”;

59) art. 66a otrzymuje brzmienie:
„Art. 66a. 1. Senat Uczelni powołuje Rektora na pięcioletnią kadencję spośród
pracowników Uczelni lub funkcjonariuszy pełniących służbę na Uczelni posiadających
co najmniej stopień naukowy doktora.
2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, następuje nie wcześniej niż 9 miesięcy i nie
później niż 4 miesiące przed upływem bieżącej kadencji Rektora.
3. Rektor powołuje i odwołuje prorektorów Uczelni spośród pracowników Uczelni
lub funkcjonariuszy pełniących służbę na Uczelni posiadających co najmniej stopień
naukowy doktora.
4. Kadencja Rektora wygasa w przypadku:
1)

upływu jego kadencji;
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2)

jego śmierci;

3)

złożenia przez niego rezygnacji;

4)

pisemnego zgłoszenia przez funkcjonariusza wystąpienia ze służby albo rozwiązania
umowy o pracę przez pracownika;

5)

jego odwołania.
5. Senat Uczelni odwołuje Rektora przed upływem kadencji, jeżeli:

1)

nie wypełnia on swoich obowiązków na skutek choroby trwającej nieprzerwanie
przez okres 180 dni w roku kalendarzowym;

2)

został on skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
6. Sprawy ze stosunku służbowego Rektora, w szczególności określone w art. 88,

art. 98 i art. 192, rozstrzyga Senat Uczelni w formie pisemnej.”;
60) w art. 67 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendanta
ośrodka szkolenia Służby Więziennej i komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby
Więziennej powołuje i odwołuje ze stanowiska Dyrektor Generalny.”;
61) w art. 68 ust. 4-6 otrzymują brzmienie:
„4. Funkcjonariusza odwołanego z zajmowanego stanowiska można przenieść za
jego zgodą odpowiednio do dyspozycji właściwego przełożonego, o którym mowa w art.
63 ust. 2, który jest przełożonym tego funkcjonariusza. Okres pozostawania
funkcjonariusza w dyspozycji nie może być dłuższy niż 6 miesięcy. Po upływie tego
okresu funkcjonariusza powołuje się albo przenosi na inne stanowisko służbowe.
Powołanie albo przeniesienie na stanowisko służbowe niższe od dotychczas
zajmowanego następuje za zgodą funkcjonariusza. Przepis art. 72 ust. 1 stosuje się. W
przypadku niewyrażenia zgody, funkcjonariusza zwalnia się ze służby.
5. W okresie pozostawania w dyspozycji funkcjonariusz zachowuje prawo do
uposażenia i innych świadczeń pieniężnych przysługujących na ostatnio zajmowanym na
podstawie powołania stanowisku służbowym, z uwzględnieniem powstałych w tym
okresie zmian mających wpływ na prawo do uposażenia i innych świadczeń pieniężnych
albo na ich wysokość.
6. W okresie pozostawania w dyspozycji funkcjonariusz jest obowiązany
wykonywać obowiązki służbowe na polecenie przełożonego, w którego dyspozycji
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pozostaje przeniesiony oraz jest funkcjonariuszem jednostki organizacyjnej, w której
pełni służbę przełożony, o którym mowa w ust. 4.”;
62) po art. 69 dodaje się art. 69a w brzmieniu:
„Art.

69a.

1.

W

szczególnie

uzasadnionych

przypadkach

na

wniosek

funkcjonariusza, pozytywnie zaopiniowany przez Rektora, Dyrektor Generalny może
wyrazić zgodę na przeniesienie funkcjonariusza ze służby przygotowawczej do służby
kandydackiej, jeżeli funkcjonariusz posiada ukończony kurs przygotowawczy oraz
pozytywną opinię służbową. Przepisy rozdziału 7a stosuje się odpowiednio.
2. Rektor może pozytywnie zaopiniować wniosek funkcjonariusza o przeniesienie
ze służby przygotowawczej do służby kandydackiej w przypadku posiadania miejsc w
ramach limitu przyjęć na studia ustalonego przez Ministra Sprawiedliwości, określając
poziom, kierunek i profil studiów dla funkcjonariusza.”;
63) w art. 70:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonariusz może być z urzędu delegowany na okres do 12 miesięcy do
czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej, w tym do instytucji
gospodarki budżetowej, o której mowa w art. 8 ust. 5, w przypadkach uzasadnionych
ważnymi potrzebami służby; ponowne lub dalsze delegowanie przed upływem 2 lat
wymaga zgody funkcjonariusza. Funkcjonariusz może być delegowany również na
własną prośbę, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy służbowe.”;

b)

po ust. 1 dodaje ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Funkcjonariusz może być w każdym czasie z urzędu odwołany
z delegowania. Funkcjonariusz może być odwołany z delegowania również
na własną prośbę, jeżeli nie stoją temu na przeszkodzie względy służbowe.”;

64) art. 72:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonariusz przeniesiony lub powołany na stanowisko służbowe,
zaszeregowane do niższego uposażenia zasadniczego, zachowuje prawo do
uposażenia pobieranego na poprzednio zajmowanym stanowisku do czasu uzyskania
uposażenia zasadniczego równego dotychczas pobieranemu lub wyższego.”,

b)

po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Rektor albo Szef IWSW, w przypadkach szczególnie uzasadnionych, może
wyrazić zgodę na zachowanie przez funkcjonariusza, o którym mowa w ust. 2,
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przeniesionego lub powołanego na stanowisko służbowe zaszeregowane do niższego
uposażenia zasadniczego, prawa do uposażenia należnego na poprzednio
zajmowanym stanowisku.”;
65) w art. 73:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie:
1)

powołania na wyższe stanowisko kierownicze w Służbie Więziennej
do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej położonej w innej
miejscowości lub

2)

przeniesienia z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej
położonej w innej miejscowości albo

3)

delegowania do czasowego pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej
położonej w innej miejscowości

–

funkcjonariuszowi przysługuje prawo do lokalu mieszkalnego albo kwatery

tymczasowej, o których mowa w rozdziale 18.”,
b)

ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Funkcjonariuszowi powołanemu na wyższe stanowisko kierownicze w
Służbie Więziennej lub przeniesionemu z urzędu do pełnienia służby w innej
miejscowości przysługują należności z tytułu przeniesień:”;

66) w art. 75 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W odpowiedzi na informację o naborze w instytucji zagranicznej funkcjonariusz
może wystąpić drogą służbową do Dyrektora Generalnego z wnioskiem o oddelegowanie
do pełnienia służby w tej instytucji.”;
67) w art. 80 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Przepisów ustawy w zakresie finansowania funkcjonariusza oddelegowanego
do pełnienia służby w instytucji zagranicznej nie stosuje się w przypadku określenia zasad
i trybu finansowania oddelegowania w umowie z organami instytucji zagranicznej.”;
68) w art. 83:
a)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przełożony, o którym mowa w art. 63 ust. 2, może powierzyć
funkcjonariuszowi obowiązki służbowe na wyższym stanowisku kierowniczym w
jednostce organizacyjnej na czas nieprzekraczający 12 miesięcy z uposażeniem
należnym na tym stanowisku służbowym.”,
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b)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Jeżeli zachodzi konieczność zastępstwa funkcjonariusza w czasie jego
długotrwałej nieobecności w służbie, przełożony może w tym celu powierzyć
innemu funkcjonariuszowi pełnienie obowiązków służbowych na stanowisku
zajmowanym przez nieobecnego funkcjonariusza, przez okres trwania jego
nieobecności; w takim przypadku uposażenie funkcjonariusza nie może być
obniżone.”,

c)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Przełożony może w każdym czasie z urzędu lub na prośbę funkcjonariusza
odwołać go z pełnienia powierzonych obowiązków na stanowiskach, o których
mowa w ust. 1 i 2, w szczególności jeżeli ustała konieczność powierzenia
obowiązków służbowych lub zastępstwa nieobecnego funkcjonariusza.”,

d)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Po upływie maksymalnego okresu powierzenia obowiązków służbowych
na innym stanowisku, o którym mowa w ust. 1 i 1a, ponowne powierzenie lub
przedłużenie powierzenia obowiązków na tym samym stanowisku służbowym może
nastąpić w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach, za zgodą tego
funkcjonariusza, a przerwa w wykonywaniu tych obowiązków powinna wynosić
co najmniej 12 miesięcy.”;

69) art. 88 otrzymuje brzmienie:
„Art. 88. Opinie służbowe wydają:
1)

Minister Sprawiedliwości – o Dyrektorze Generalnym i Szefie IWSW;

2)

Dyrektor Generalny –o swoich zastępcach, kierownikach komórek organizacyjnych
w

Centralnym

Zarządzie

Służby

Więziennej,

dyrektorach

okręgowych,

Komendancie Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendantach
ośrodków szkolenia Służby Więziennej oraz komendantach ośrodków doskonalenia
kadr Służby Więziennej bezpośrednio mu podległych;
3)

Szef IWSW – o swoich zastępcach i naczelnikach;

4)

dyrektor okręgowy – na terenie swojego działania – o swoich zastępcach
i funkcjonariuszach pełniących służbę w okręgowym inspektoracie Służby
Więziennej, dyrektorach zakładów karnych i dyrektorach aresztów śledczych oraz
komendantach ośrodków doskonalenia kadr Służby Więziennej;
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5)

Rektor –‒ o prorektorach Uczelni, kierownikach komórek organizacyjnych oraz
funkcjonariuszach pełniących służbę na stanowiskach samodzielnych;

6)

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendant ośrodka
szkolenia Służby Więziennej, komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby
Więziennej

odpowiednio – o swoich zastępcach, kierownikach komórek

organizacyjnych oraz funkcjonariuszach pełniących służbę na stanowiskach
samodzielnych;
7)

dyrektor zakładu karnego i dyrektor aresztu śledczego – o swoich zastępcach,
kierownikach komórek organizacyjnych oraz funkcjonariuszach pełniących służbę
na stanowiskach samodzielnych;

8)

kierownik

komórki

organizacyjnej

–

o

podległych

mu

bezpośrednio

funkcjonariuszach;
9)

o funkcjonariuszach delegowanych do czasowego pełnienia służby w innej jednostce
organizacyjnej – przełożony właściwy w czasie delegowania.”;

70) w art. 90 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli opinia została wydana przez Ministra Sprawiedliwości, Dyrektor
Generalny lub Szef IWSW mogą zwrócić się do Ministra Sprawiedliwości z wnioskiem
o jej zmianę.”;
71) art. 94 otrzymuje brzmienie:
„Art. 94. 1. Funkcjonariusza zawiesza się w czynnościach służbowych w razie
tymczasowego aresztowania lub wszczęcia przeciwko niemu postępowania karnego
w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia
publicznego.
2. Funkcjonariusza można zawiesić w czynnościach służbowych w razie wszczęcia
przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe,

nieumyślne,

ścigane

z

oskarżenia

publicznego,

lub

postępowania

dyscyplinarnego, jeżeli jest to celowe z uwagi na dobro postępowania lub dobro służby.
3. W razie wniesienia przeciwko funkcjonariuszowi aktu oskarżenia określonego w
art. 55 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego stosuje się
odpowiednio ust. 2.
4. Zawieszenie może nastąpić na czas nie dłuższy niż 3 miesiące. Jeżeli okres
tymczasowego aresztowania jest dłuższy niż 3 miesiące, zawieszenie ulega z mocy prawa
przedłużeniu do czasu zakończenia tymczasowego aresztowania.
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5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach okres zawieszenia w czynnościach
służbowych można przedłużyć do czasu zakończenia postępowania karnego, karnego
skarbowego lub dyscyplinarnego.
6. Zawieszenia oraz uchylenia zawieszenia w czynnościach służbowych dokonuje
przełożony właściwy do mianowania funkcjonariusza na zajmowane stanowisko
służbowe.”;
72) w art. 95 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W razie uchylenia zawieszenia w czynnościach służbowych funkcjonariusz
otrzymuje zawieszoną część uposażenia oraz podwyżki tego uposażenia, wprowadzone w
okresie zawieszenia, jeżeli nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za
przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo
skarbowe z oskarżenia publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwo skarbowe lub
ukarany karą dyscyplinarną.”;
73) w art. 96:
a)

w ust. 2:
–

pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) nieobecności w służbie spowodowanej chorobą, trwającej nieprzerwanie
przez okres 12 miesięcy lub jeżeli nieobecność w służbie spowodowanej
chorobą w okresie ostatnich 2 lat wyniosła łącznie powyżej 500 dni;”,

–
b)

uchyla się pkt 9,

po ust. 3 dodaje się ust. 3a-3c w brzmieniu:
„3a. Funkcjonariusz może wskazać termin zwolnienia.
3b. Jeżeli ze względu na potrzeby służby, zwolnienie funkcjonariusza w
terminie, o którym mowa w ust. 3a, nie jest możliwe, przełożony zwalnia go w
terminie określonym w ust. 3, chyba że funkcjonariusz wycofa pisemne zgłoszenie
wystąpienia ze służby.
3c. Przepisów ust. 3-3b nie stosuje się do funkcjonariusza pełniącego służbę
w jednostce organizacyjnej objętej militaryzacją.”,

c)

po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
„6. Do okresu nieobecności w służbie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, wlicza
się okresy poprzedniej nieobecności spowodowanej chorobą, jeżeli przerwa
pomiędzy ustaniem poprzedniej, a powstaniem ponownej nieobecności nie
przekraczała 60 dni.”;
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74) art. 98 otrzymuje brzmienie:
„Art. 98. 1. Zwolnienia ze służby albo stwierdzenia wygaśnięcia stosunku
służbowego dokonuje:
1)

w stosunku do funkcjonariusza powołanego na stanowisko przełożony, o którym
mowa w art. 63 ust. 2, albo

2)

w stosunku do funkcjonariusza mianowanego na stanowisko przełożony właściwy
do mianowania funkcjonariusza na ostatnio zajmowane stanowisko służbowe.
2. Zwolnienia ze służby z przyczyny określonej w art. 96 ust. 2 pkt 10 dokonuje

przełożony przełożonego, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Zwolnienia ze służby Dyrektora Generalnego oraz Szefa IWSW dokonuje
Minister Sprawiedliwości.
4. W Uczelni zwolnienia ze służby z przyczyny określonej w art. 96 ust. 2 pkt 10
dokonuje Rektor.”;
75) w art. 99 otrzymuje brzmienie:
„Art. 99. 1. Funkcjonariusz w służbie stałej zwolniony ze służby na podstawie art.
96 ust. 1 pkt 2 albo ust. 2 pkt 1-8 i 10, a także art. 68 ust 4 oraz funkcjonariusz w służbie
stałej, którego stosunek służbowy wygasł na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1, otrzymuje
odprawę.
2. Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej, którego stosunek służbowy wygasł
na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1, otrzymuje odprawę w wysokości trzymiesięcznego
uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym, należnego na ostatnio
zajmowanym stanowisku służbowym.”;
76) po art. 105 dodaje się art. 105a w brzmieniu:
„Art. 105a. Do pracowników, z którymi stosunek pracy uległ rozwiązaniu z jego
winy bez wypowiedzenia lub na własną prośbę przed upływem 5 lat od odbycia kursu
przygotowawczego lub szkolenia zawodowego, a także studiów na Uczelni albo studiów
podyplomowych na Uczelni, stosuje się odpowiednio przepisy art. 103 ust. 1,
ust. 2 pkt 1, 3 i 4, ust. 3 i 4, art. 104, art. 105 i art. 106 ust. 1.”;
77) po art. 107 dodaje się art. 107a w brzmieniu:
„Art. 107a. 1. Rozkaz personalny o utracie lub obniżeniu stopnia w przypadkach
określonych w ustawie wydaje organ uprawniony do jego nadania .
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2. Rozkaz personalny o utracie lub obniżeniu stopnia podporucznika, nadanego
postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w trybie art. 50 ust. 4 wydaje
Minister Sprawiedliwości.
3. Organ uprawniony do nadania stopnia, który nadał funkcjonariuszowi stopień
służbowy, w szczególnie uzasadnionych przypadkach podyktowanych dobrem służby,
może przed wręczeniem stopnia anulować nadany funkcjonariuszowi stopień służbowy.”;
78) po art. 109 dodaje się art.109a i 109b w brzmieniu:
„Art. 109a. 1. Funkcjonariuszowi, który po zwolnieniu ze służby w Służbie
Więziennej podjął pracę okres tej służby wlicza się do okresu zatrudnienia w zakresie
wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy.
2. Przepisów ust. 1 nie stosuje się do funkcjonariusza, którego stosunek służbowy
wygasł na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 2, 3 i 5.
Art. 109b. Okres służby traktuje się jako pracę w szczególnym charakterze w
rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.”;
79) w art. 110 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Badania psychologiczne i konsultacje specjalistyczne mogą być wykonywane
przez psychologów i lekarzy zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Służby
Więziennej, zgodnie z art. 24 ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych.”;
80) w art. 112:
a)

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia funkcjonariusza, jednostka służby
medycyny pracy może wystąpić do przełożonego z wnioskiem o jego skierowanie
do komisji lekarskiej w celu określenia stanu zdrowia oraz ustalenia zdolności
fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych schorzeń ze
szczególnymi warunkami i właściwościami służby.”,

b)

po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Minister Sprawiedliwości określi w drodze rozporządzenia zasady
przeprowadzania badań profilaktycznych funkcjonariuszy Służby Więziennej przez
jednostki służby medycyny pracy Służby Więziennej, wzory dokumentacji
medycznej stosowanej wobec funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wskazówki
metodyczne do badań profilaktycznych wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego
w jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej.”;
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81) w art. 113 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Właściwa jednostka służby medycyny pracy może na wniosek właściwego
przełożonego przeprowadzać badania funkcjonariusza, niezależnie od badań okresowych
i kontrolnych, jeżeli jest to uzasadnione:
1)

podejrzeniem pogorszenia się jego stanu zdrowia, mogącego mieć negatywny
wpływ na pełnienie służby na aktualnie zajmowanym stanowisku służbowym lub
bezpieczeństwo jednostki organizacyjnej albo

2)

koniecznością oceny zwolnienia lekarskiego i związku choroby ze służbą, w
przypadku kontynuowania leczenia przez funkcjonariusza po wydaniu orzeczenia
przez komisję lekarską ustalającego związek wypadku pozostającego w związku z
pełnieniem służby albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi
właściwościami lub warunkami służby.”;

82) art. 116 i art. 117 otrzymują brzmienie:
„Art. 116. 1. W przypadku odniesienia ran, kontuzji lub urazu psychicznego w
związku z pełnieniem służby lub ze względu na schorzenie lub stan psychofizyczny
pozostające w związku z pełnieniem służby, funkcjonariusz pełniący służbę w zakładzie
karnym lub w areszcie śledczym, zgodnie ze wskazaniami lekarza medycyny pracy, może
zostać skierowany na bezpłatny turnus profilaktyczno-zdrowotny, w którym bierze udział
w czasie pełnienia służby.
2. Turnus profilaktyczno-zdrowotny trwa nie dłużej niż 14 dni kalendarzowych i
obejmuje działania rehabilitacyjne, antystresowe i profilaktykę zdrowotną, w tym
profilaktykę psychologiczną.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do pracowników.
4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1)

tryb kierowania funkcjonariusza i pracownika na turnus profilaktyczno-zdrowotny,

2)

podmiot kierujący na turnus profilaktyczno-zdrowotny,

3)

ramowy program turnusu profilaktyczno-zdrowotnego,

4)

podmiot prowadzący turnus profilaktyczno-zdrowotny,

5)

rodzaje i wzory dokumentów wystawianych w związku z kierowaniem na turnus
profilaktyczno-zdrowotny

– uwzględniając potrzeby funkcjonariusza i pracownika wynikające z ich aktualnego
stanu zdrowia.
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Art. 117. 1. Przełożeni są obowiązani zapewnić funkcjonariuszom bezpieczne
i higieniczne warunki służby, w tym prawo do przerwy w służbie.
2. Funkcjonariusz jest obowiązany do przestrzegania przepisów i zasad
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych.
3. W dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy do funkcjonariuszy mają
odpowiednie zastosowanie przepisy działu dziesiątego ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
– Kodeks pracy (Dz.U. z 2020 r. poz. 1320 oraz z 2021 r. poz. 1162), z wyjątkiem art.
2092, art. 2093, art. 210, art. 229 § 1 i 8, art. 230, art. 231, art. 234 § 2, art. 235, art. 2351,
art. 2352, art. 237, art. 2371, art. 2372, art. 2377 § 1 pkt 1 i § 2 - 4, art. 2378, art. 2379 § 3,
art. 23711 § 4, art. 23711a, art. 23712, art. 23713 i art. 23713a.
4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, tryb stosowania
do funkcjonariuszy przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy
w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, właściwość przełożonych w tych sprawach
oraz wymiar czasowy, zasady udzielania i możliwy sposób wykorzystania przerwy w
służbie, uwzględniając charakter i warunki służby w Służbie Więziennej.”;
83) w art. 118 po ust. 9 dodaje się ust. 9a–9i w brzmieniu:
„9a. Jeżeli do jednorazowego odszkodowania jest uprawniony tylko jeden członek
rodziny funkcjonariusza, jednorazowe odszkodowanie przysługuje w wysokości:
1)

18-krotnego najniższego uposażenia zasadniczego, gdy uprawnionym jest małżonek
lub dziecko;

2)

9-krotnego najniższego uposażenia zasadniczego, gdy uprawnionym jest inny
członek rodziny.
9b. Jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni równocześnie:

1)

małżonek i jedno lub więcej dzieci – odszkodowanie przysługuje w wysokości
ustalonej w ust. 9a pkt 1, zwiększonej o 3,5-krotne najniższe uposażenie zasadnicze
na każde dziecko;

2)

dwoje lub więcej dzieci – odszkodowanie przysługuje w wysokości określonej w
ust. 9a pkt 1, zwiększonej o 3,5-krotne najniższe uposażenie zasadnicze na drugie i
każde następne dziecko.
9c. Jeżeli oprócz małżonka lub dzieci do jednorazowego odszkodowania są

uprawnieni równocześnie inni członkowie rodziny, każdemu z nich odszkodowanie
przysługuje w wysokości 3,5-krotnego najniższego uposażenia zasadniczego, niezależnie
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od odszkodowania przysługującego małżonkowi lub dzieciom zgodnie z ust. 9a pkt 1 lub
ust. 9b.
9d. Jeżeli do jednorazowego odszkodowania są uprawnieni tylko członkowie
rodziny inni niż małżonek lub dzieci, odszkodowanie przysługuje w wysokości określonej
w ust. 9a pkt 2, zwiększonej o 3,5-krotne najniższe uposażenie zasadnicze na drugiego i
każdego następnego uprawnionego.
9e. Kwotę jednorazowego odszkodowania ustaloną zgodnie z ust. 9b lub 9d dzieli
się między uprawnionych członków rodziny w równych częściach.
9f. Do ustalenia wysokości jednorazowego odszkodowania przyjmuje się najniższe
uposażenie

zasadnicze

obowiązujące

w

dniu

wydania

decyzji

przyznającej

odszkodowanie.
9g. Kwotę jednorazowego odszkodowania lub jego zwiększenia zaokrągla się do
pełnych złotych w górę.
9h. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Minister Sprawiedliwości może:
1)

podwyższyć jednorazowe odszkodowanie funkcjonariuszowi albo uprawnionemu
członkowi rodziny, nie więcej jednak niż o 100% wysokości przysługującego
jednorazowego odszkodowania ustalonego na podstawie ust. 6 i ust. 9a-9e;

2)

przyznać jednorazowe odszkodowanie:
a)

członkowi rodziny zmarłego funkcjonariusza niespełniającemu warunków
wymaganych do uzyskania renty rodzinnej – do wysokości określonej w ust.
9a–9e,

b)

uprawnionemu członkowi rodziny funkcjonariusza zaginionego w czasie
pełnienia służby – w wysokości określonej w ust. 9a–9e,

c)

uprawnionemu członkowi rodziny funkcjonariusza zmarłego wskutek
przestępstwa, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że jego śmierć
pozostaje w związku ze służbą – do wysokości określonej w ust. 9a–9e.

9i. Osobie, o której mowa w ust. 9a pkt 2, można przyznać jednorazowe
odszkodowanie wyłącznie w przypadku braku uprawnionych członków rodziny.”;
84) w art. 119 w ust. 1 uchyla się pkt 4;
85) w art. 123 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Dyrektor Generalny, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami służby, może, w drodze
zarządzenia, określić inny rozkład czas służby, uwzględniając normę czasu służby,
o której mowa w art. 121.
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4. Funkcjonariusz jest obowiązany przestrzegać ustalonego w jednostce organizacyjnej
rozkładu czasu służby.”;
86) art. 125 otrzymuje brzmienie:
„Art. 125. 1. Funkcjonariusz pełni służbę w wielozmianowym rozkładzie czasu
służby na zmiany trwające po 12 godzin, po których następują 24 godziny wolne od
służby. Jeżeli zadania służbowe były wykonywane w porze nocnej, funkcjonariuszowi
przysługuje 48 godzin wolnych od służby. Dni i godziny rozpoczęcia i zakończenia służby
ustala kierownik jednostki organizacyjnej.
2. W stanach nadzwyczajnych, stanie zagrożenia epidemicznego, stanie epidemii lub
wystąpienia innej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu i porządkowi jednostki
organizacyjnej Dyrektor Generalny na wniosek właściwego dyrektora okręgowego
Służby Więziennej może wprowadzić na czas określony w podległej mu jednostce
organizacyjnej wielozmianowy rozkład czasu służby, w którym funkcjonariusz może
pełnić służbę nie dłużej niż 24 godziny, po których następuje, co najmniej 48 godzin
wolnych od służby. Przepis art. 127 ust. 3 stosuje się odpowiednio.”;
87) art. 136 otrzymuje brzmienie:
„Art. 136. 1. Kierownik jednostki organizacyjnej może wyznaczyć funkcjonariusza
do pozostawania w gotowości do pełnienia służby na wezwanie, zwanego dalej „dyżurem
na wezwanie”, przy czym dyżur ten nie może naruszać prawa funkcjonariusza do
odpoczynku, o którym mowa w art. 127 i 128.
2. Do dyżuru na wezwanie nie wyznacza się funkcjonariusza bezpośrednio
po zakończeniu służby pełnionej w porze nocnej.
3. Funkcjonariusz może być wyznaczony do dyżuru na wezwanie nie więcej niż 2
razy w miesiącu, w tym najwyżej raz w sobotę, niedzielę lub święto. Czas trwania dyżuru
na wezwanie nie może przekroczyć 12 godzin na dobę.
4. Czasu dyżuru na wezwanie nie wlicza się do czasu służby, jeżeli w tym czasie
funkcjonariusz nie wykonywał czynności służbowych.
5. Jeżeli funkcjonariusz wykonywał polecone czynności służbowe w czasie dyżuru
na wezwanie:
1)

po godzinach służby – to za czas ich wykonywania udziela się w tym samym
wymiarze czasu wolnego od służby;

2)

w dniu wolnym od służby, sobotę, niedzielę lub święto – udziela się innego dnia
wolnego od służby.”;
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88) w art. 139 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego na podstawie ust. 1, niepełny
dzień urlopu wypoczynkowego zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Wymiar pierwszego
urlopu wypoczynkowego nie może przekroczyć wymiaru wynikającego z art. 138 ust. 1.”;
89) w art. 146 w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) w każdym roku studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów
magisterskich oraz w każdym roku kształcenia w szkole doktorskiej – 21 dni;
2)

w szkołach pomaturalnych, na studiach, o których mowa w pkt 1, lub na studiach
podyplomowych – 14 dni w celu przygotowania się i złożenia egzaminu
końcowego;”;

90) w art. 148 wprowadza się następujące zmiany:
a)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Na wniosek funkcjonariusza urlop wypoczynkowy i urlop dodatkowy może
być podzielony na części, z tym że co najmniej jedna część urlopu powinna
obejmować nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.”,

b)

uchyla się ust. 3;

91) w art. 149 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Funkcjonariuszowi, który nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego w danym
roku kalendarzowym, urlopu tego należy udzielić do dnia 30 września następnego roku
kalendarzowego.”;
92) w art. 154 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonariusz jest obowiązany do noszenia w czasie pełnienia służby:
przepisowego umundurowania, wyposażenia polowego, dystynkcji, odznak, oznak służby
i znaków identyfikacyjnych.”;
93) w art. 157 po ust. 4 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5.

Funkcjonariusz

albo

pracownik

przebywający

na

terenie

jednostki

organizacyjnej, bądź wykonujący czynności służbowe poza jej terenem, co do którego
zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest pod wpływem alkoholu, środka odurzającego
lub innego podobnie działającego środka, ma obowiązek poddania się badaniu stanu
trzeźwości lub badaniu, w celu identyfikacji i potwierdzenia spożycia środka
odurzającego lub innego podobnie działającego środka.
6. Przepisy art. 221c-art. 221h ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy
stosuje się odpowiednio.”;
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94) art. 165 otrzymuje brzmienie:
„Art. 165. Funkcjonariuszowi przysługują szczególne uprawnienia związane z
rodzicielstwem określone w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r.  Kodeks pracy, z
wyjątkiem art. 1821e i art. 1867, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie stanowią inaczej.”;
95) w art. 173 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Normy dodatkowe przysługują:
1)

funkcjonariuszowi posiadającemu stopień majora, podpułkownika, pułkownika,
generała Służby Więziennej lub generała inspektora Służby Więziennej albo
zajmującemu stanowisko służbowe przysługujące tym oficerom – jedna norma;

2)

Dyrektorowi Generalnemu, jego zastępcom i Rektorowi oraz Szefowi IWSW i jego
zastępcom dwie normy.”;

96) w art.189 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Funkcjonariusz powołany lub przeniesiony z urzędu do pełnienia służby w innej
miejscowości, któremu przydzielono kwaterę tymczasową, ponosi koszty dostawy do niej
energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody, odbioru ścieków, odpadów i nieczystości
ciekłych oraz wydatki związane z korzystaniem z urządzeń radiowo-telewizyjnych,
windy, telefonu, Internetu i domofonu. Pozostałe koszty pokrywa się ze środków
jednostki organizacyjnej, do której funkcjonariusz został przeniesiony.”;
97) w art.190 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ustania stosunku służbowego funkcjonariusza albo powołania lub przeniesienia go
do służby w innej miejscowości;”;
98) art. 192 otrzymuje brzmienie:
„Art. 192. Decyzje w sprawach realizacji uprawnień funkcjonariusza wynikających
z przepisów niniejszego rozdziału wydają następujące organy:
1) Minister Sprawiedliwości w odniesieniu do Dyrektora Generalnego, i jego
zastępców, Szefa IWSW i jego zastępców;
2) Dyrektor Generalny w odniesieniu do:
a) funkcjonariusza pełniącego służbę w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej,
b) dyrektora okręgowego i jego zastępców,
c) Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendanta
ośrodka szkolenia Służby Więziennej albo komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby
Więziennej bezpośrednio mu podległego i ich zastępców;
3) Szef IWSW w odniesieniu do:

– 72 –
a) Naczelnika IWSW,
b) funkcjonariusza pełniącego służbę w IWSW;
4) dyrektor okręgowy w odniesieniu do:
a) funkcjonariusza pełniącego służbę w okręgowym inspektoracie Służby
Więziennej,
b) dyrektora aresztu śledczego i dyrektora zakładu karnego położonego na terenie
działania okręgowego inspektoratu i jego zastępców,
c) komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej położonego na terenie
działania okręgowego inspektoratu i jego zastępców;
5) dyrektor aresztu śledczego, dyrektor zakładu karnego, Rektor, Komendant
Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej oraz komendant ośrodka szkolenia
Służby Więziennej i komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej w
odniesieniu do funkcjonariusza pełniącego służbę w tych jednostkach.”;
99) w art. 199 w pkt 3 w lit. c kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
„4) nastąpiło wygaśnięcia stosunku służbowego wskutek porzucenia służby.”;
100) w art. 213 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W przypadku funkcjonariusza, którego śmierć nastąpiła w związku ze służbą,
każdemu z dzieci będących na jego utrzymaniu, które w dniu jego śmierci spełniały
warunki do uzyskania renty rodzinnej, kierownik jednostki organizacyjnej przyznaje
pomoc finansową na kształcenie ze środków przeznaczonych na ten cel w budżecie
Służby Więziennej.”;
101) w art. 221:
a)

po ust. 1 dodaje się ust 1a w brzmieniu:
„1a. Prawomocne umorzenie postępowania karnego lub zakończenie
postępowania karnego prawomocnym wyrokiem uniewinniającym, stanowi
podstawę do wszczęcia postępowania w sprawie ponownego nawiązania stosunku
służbowego. Do prowadzonego postępowania stosuje się odpowiednio art. 38 i art.
39.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Postępowania, o których mowa w ust. 1 i 1a, przeprowadza przełożony
właściwy do stwierdzenia wygaśnięcia stosunku służbowego albo zwolnienia ze
służby funkcjonariusza.”;

102) w art. 230:
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a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Naruszeniem dyscypliny służbowej jest w szczególności:
1)

odmowa wykonania albo niewykonanie polecenia lub rozkazu przełożonego
bądź organu uprawnionego na podstawie ustawy do wydawania poleceń
funkcjonariuszom;

2)

zaniechanie czynności służbowej albo wykonanie jej w sposób nieprawidłowy;

3)

niehumanitarne traktowanie, uwłaczające godności osób pozbawionych
wolności;

4)

niedopełnienie obowiązków służbowych albo przekroczenie uprawnień
określonych w przepisach prawa;

5)

wprowadzenie w błąd przełożonego lub innego funkcjonariusza, jeżeli
wyrządziło to lub mogło wyrządzić szkodę służbie lub innej osobie;

6)

postępowanie przełożonego przyczyniające się do rozluźnienia dyscypliny
służbowej;

7)

stawienie się do służby w stanie nietrzeźwości albo po użyciu alkoholu lub po
użyciu podobnie działającego środka, pełnienie jej w takim stanie, a także
spożywanie alkoholu lub używanie podobnie działającego środka w czasie
służby;

8)

utrata służbowej broni palnej, amunicji lub legitymacji służbowej;

9)

umyślne naruszenie dóbr osobistych innego funkcjonariusza;

10) utrata przedmiotu stanowiącego wyposażenie służbowe, którego wykorzystanie
przez osoby nieuprawnione wyrządziło szkodę innej osobie lub stworzyło
zagrożenie dla porządku publicznego lub bezpieczeństwa powszechnego;
11) utrata dokumentu zawierającego informacje stanowiące tajemnicę państwową
lub służbową;
12) ujawnienie informacji pozostającej w związku z wykonywaniem czynności
służbowych, jeżeli spowodowało to lub mogło spowodować szkodę służbie;
13) nadużycie zajmowanego stanowiska służbowego lub służby dla osiągnięcia
korzyści majątkowej lub osobistej;
14) samowolne oddalenie się funkcjonariusza z rejonu zakwaterowania, jeśli pełni
służbę w systemie skoszarowanym, a także nieusprawiedliwione opuszczenie
lub niestawienie się w miejscu pełnienia służby.”,
b)

ust. 6 otrzymuje brzmienie:
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„6. W przypadku czynu stanowiącego przewinienie dyscyplinarne mniejszej
wagi przełożony dyscyplinarny, o którym mowa w art. 231, może odstąpić od
wszczęcia postępowania i przeprowadzić ze sprawcą przewinienia dyscyplinarnego
udokumentowaną w formie notatki lub protokołu rozmowę dyscyplinującą.”,
c)

po ust. 6 dodaje się ustępy 6a–6c w brzmieniu:
„6a. Rozmowę dyscyplinującą, o której mowa w ust. 6, można przeprowadzić
w terminie do 30 dni od dnia powzięcia przez przełożonego dyscyplinarnego
wiadomości o popełnieniu przewinienia dyscyplinarnego. Rozmowa ta polega na
wytknięciu funkcjonariuszowi niewłaściwego postępowania oraz uprzedzeniu go o
możliwości zastosowania innych środków dyscyplinujących, a także wszczęcia
postępowania i wymierzenia kary dyscyplinarnej w przypadku ponownego
popełnienia czynu, za który funkcjonariusz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną.
6b. Notatkę lub protokół, o których mowa w ust. 6, włącza się do akt
osobowych na okres 3 miesięcy.
6c. W terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej
sprawca przewinienia dyscyplinarnego może złożyć sprzeciw do przełożonego
dyscyplinarnego.

Złożenie

sprzeciwu

skutkuje

wszczęciem

postępowania

dyscyplinarnego, a zebrane dotychczas materiały stają się materiałami postępowania
dyscyplinarnego.”;
103) po art. 230 dodaje się art. 230a i 230b w brzmieniu:
„Art. 230a. 1. Funkcjonariusz odpowiada

dyscyplinarnie, jeżeli

popełnia

przewinienie dyscyplinarne sam albo wspólnie i w porozumieniu z inną osobą, a także w
przypadku gdy kieruje popełnieniem przez innego funkcjonariusza przewinienia
dyscyplinarnego albo poleca jego popełnienie.
2. Funkcjonariusz odpowiada dyscyplinarnie także wówczas, gdy chcąc, aby inny
funkcjonariusz popełnił przewinienie dyscyplinarne, nakłania go do tego.
3. Funkcjonariusz odpowiada dyscyplinarnie w przypadku, gdy chcąc, aby inny
funkcjonariusz popełnił przewinienie dyscyplinarne lub godząc się na to, swoim
zachowaniem ułatwia jego popełnienie.
4. Każdy z funkcjonariuszy, o których mowa w ust. 1‒3, odpowiada w granicach
swojej winy, niezależnie od odpowiedzialności pozostałych osób.
5. Funkcjonariusz odpowiada dyscyplinarnie za popełnienie przewinienia
dyscyplinarnego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
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Art. 230b. Dwa lub więcej zachowań podjętych w krótkich odstępach czasu w celu
wykonania tego samego zamiaru lub z wykorzystaniem takiej samej sposobności uważa
się za jedno przewinienie dyscyplinarne.”;
104) w art. 231:
a)

po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:
„6a. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 6 zawiera:
1)

datę wydania upoważnienia;

2)

podstawę prawną;

3)

stopień,

imię

i

nazwisko

i

stanowisko

służbowe

umocowanego

funkcjonariusza;

b)

4)

zakres umocowania;

5)

termin obowiązywania upoważnienia;

6)

podpis przełożonego dyscyplinarnego.”,

w ust. 8:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) Dyrektorowi Generalnemu, zastępcy Dyrektora Generalnego, Szefowi IWSW,
zastępcy Szefa IWSW, dyrektorowi okręgowemu, prorektorowi Uczelni,
Komendantowi

Centralnego

Ośrodka

Szkolenia

Służby

Więziennej,

komendantowi ośrodka szkolenia Służby Więziennej i komendantowi ośrodka
doskonalenia kadr Służby Więziennej bezpośrednio podległego Dyrektorowi
Generalnemu, funkcjonariuszom Centralnego Zarządu Służby Więziennej,
funkcjonariuszom Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej oraz
funkcjonariuszom Uczelni, z wyłączeniem funkcjonariuszy w służbie
kandydackiej – jest Minister Sprawiedliwości,
2)

zastępcy dyrektora okręgowego, dyrektorowi zakładu karnego lub aresztu
śledczego, zastępcy Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby
Więziennej, zastępcy komendanta ośrodka szkolenia Służby Więziennej,
zastępcy komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej
bezpośrednio podległego Dyrektorowi Generalnemu oraz funkcjonariuszom
okręgowego inspektoratu Służby Więziennej, Centralnego Ośrodka Szkolenia
Służby Więziennej, ośrodka szkolenia Służby Więziennej i ośrodka
doskonalenia kadr Służby Więziennej bezpośrednio podległego Dyrektorowi
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Generalnemu, a także funkcjonariuszom w służbie kandydackiej – jest Dyrektor
Generalny;”,
- po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:
4) naczelnikowi wydziału zamiejscowego IWSW, a także funkcjonariuszom IWSW
– jest Szef IWSW.”;
105) art. 235 otrzymuje brzmienie:
„Art. 235. 1. Kara wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe oznacza odwołanie
lub zwolnienie z dotychczas zajmowanego stanowiska służbowego i mianowanie lub
powołanie na stanowisko służbowe niższe od dotychczas zajmowanego.
2. Przed zatarciem kary przeniesienia na niższe stanowisko służbowe
funkcjonariusza nie można powołać lub mianować na wyższe stanowisko służbowe.”;
106) w art. 237 uchyla się ust. 2;
107) w art. 238 po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
„3. W przypadku podjęcia przez przełożonego dyscyplinarnego decyzji, o której
mowa w art. 250a, ust. 2 nie stosuje się.”;
108) w art. 239:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obwinionemu wymierza się karę dyscyplinarną współmierną do
popełnionego przewinienia dyscyplinarnego oraz stopnia zawinienia.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przy wymierzaniu kary dyscyplinarnej uwzględnia się okoliczności
popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, jego skutki, w tym następstwa negatywne
dla służby, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na obwinionym obowiązków,
pobudki działania, zachowanie obwinionego przed popełnieniem przewinienia
dyscyplinarnego i po jego popełnieniu, dotychczasowy przebieg służby, opinię
służbową, okres pozostawania w służbie, a także istotne w sprawie okoliczności,
zarówno łagodzące, jak i obciążające.”,

c)

w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) działanie z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, w stanie
nietrzeźwości albo w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego
środka;”;

109) w art. 240:
a)

w ust. 1:
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w pkt 1 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e w brzmieniu:
„e) wskutek złożenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 230 ust. 6c.”,

–

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) może

wszcząć

postępowanie

dyscyplinarne

na

wniosek

innego

zainteresowanego organu, instytucji lub pokrzywdzonego.”,
b)

ust. 2-4 otrzymują brzmienie:
„2. Wyższy przełożony dyscyplinarny lub Dyrektor Generalny mogą wszcząć
lub przejąć do prowadzenia postępowanie dyscyplinarne przed wydaniem
orzeczenia, jeżeli w jego ocenie jest to konieczne z uwagi na charakter sprawy.
3. W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d i pkt 2, przełożony
dyscyplinarny lub Dyrektor Generalny zawiadamiają odpowiednio sąd lub
prokuratora oraz organ lub instytucję albo pokrzywdzonego o wszczęciu
postępowania dyscyplinarnego i wyniku tego postępowania. Materiały przekazane
przez sąd, prokuratora, organ, instytucję albo pokrzywdzonego włącza się do akt
postępowania dyscyplinarnego.
4.

Jeżeli

zachodzą

wątpliwości

co

do

popełnienia

przewinienia

dyscyplinarnego, jego kwalifikacji prawnej, tożsamości sprawcy albo charakter
sprawy jest skomplikowany i złożony, przed wszczęciem postępowania
dyscyplinarnego przełożony dyscyplinarny zleca przeprowadzenie czynności
wyjaśniających. Czynności te należy ukończyć w terminie 30 dni. W szczególnych
przypadkach ze względu na charakter sprawy czynności wyjaśniające za zgodą
przełożonego właściwego w sprawach dyscyplinarnych mogą być kontynuowane w
terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w
ust. 4a.”,
c)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a-4f w brzmieniu:
„4a. Rozpoczęcie

czynności

wyjaśniających

następuje

w

drodze

postanowienia.
4b. Postanowienie, o którym mowa w ust. 4a, zawiera:
1)

stopień, imię, nazwisko i stanowisko służbowe przełożonego dyscyplinarnego;

2)

datę wydania;

3)

podstawę prawną;

4)

datę

otrzymania

przez

przełożonego

dyscyplinarnego

uzasadniających przeprowadzenie czynności wyjaśniających;

informacji
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5)

określenie okoliczności stanowiących przedmiot czynności wyjaśniających;

6)

wskazanie

rzecznika

dyscyplinarnego

do

prowadzenia

czynności

wyjaśniających;
7)

podpis

przełożonego dyscyplinarnego i

urzędową pieczęć jednostki

organizacyjnej Służby Więziennej albo pieczęć Ministra Sprawiedliwości.
4c. W toku czynności wyjaśniających nie przeprowadza się dowodu z opinii
biegłego ani czynności wymagających spisania protokołu.
4d.

Z

czynności

wyjaśniających

rzecznik

dyscyplinarny

sporządza

sprawozdanie, w którym przedstawia wynik ustaleń oraz przedstawia wnioski ze
wskazaniem osób odpowiedzialnych i propozycje dalszego procedowania, w
szczególności w zakresie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, odstąpienia od
wszczęcia

postępowania

dyscyplinarnego

albo

odstąpienia

od

wszczęcia

postępowania dyscyplinarnego i przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej.
4e. W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego materiały zebrane
podczas przeprowadzania czynności wyjaśniających stają się materiałami
postępowania dyscyplinarnego.
4f. Wyższy przełożony dyscyplinarny lub Dyrektor Generalny może zlecić
przeprowadzenie lub przeprowadzić czynności wyjaśniające w sprawach
dotyczących funkcjonariuszy podległych przełożonym dyscyplinarnym, jeżeli
w jego ocenie jest to konieczne ze względu na charakter sprawy.”,
d)

w ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Postępowanie dyscyplinarne wszczyna się z dniem wydania postanowienia
o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego, którego odpis niezwłocznie doręcza się
obwinionemu. Funkcjonariusza, co do którego wydano postanowienie o wszczęciu
postępowania dyscyplinarnego, uważa się za obwinionego.”,

e)

w ust. 6 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
„3a) datę otrzymania przez przełożonego dyscyplinarnego informacji uzasadniającej
podejrzenie popełnienia przez funkcjonariusza zarzucanego mu czynu.”;

110) po art. 240 dodaje się art. 240a w brzmieniu:
„Art. 240a 1. Jeżeli funkcjonariusza zajmującego wyższe stanowisko kierownicze
zatrzymano z powodu schwytania na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa lub
przestępstwa skarbowego, umyślnego, ściganego z oskarżenia publicznego albo istotne
interesy służby wymagają natychmiastowego odsunięcia go od wykonywania
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obowiązków służbowych, Dyrektor Generalny albo Minister Sprawiedliwości może
zarządzić natychmiastową przerwę w czynnościach służbowych funkcjonariusza aż do
czasu wydania postanowienia w przedmiocie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
nie dłużej niż na 60 dni.
2. W przypadku Dyrektora Generalnego, zastępcy Dyrektora Generalnego, Szefa
IWSW, zastępcy Szefa IWSW oraz prorektora Uczelni przerwę w czynnościach
służbowych zarządza Minister Sprawiedliwości.
3. O wydaniu zarządzenia, o którym mowa w ust. 1, Dyrektor Generalny albo
Minister Sprawiedliwości, w terminie trzech dni od dnia jego wydania, zawiadamia
przełożonego właściwego w sprawach dyscyplinarnych celem niezwłocznego podjęcia
właściwych czynności w postępowaniu dyscyplinarnym.”;
111) w art. 241:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Postępowania dyscyplinarnego nie wszczyna się:
1)

jeżeli czynności wyjaśniające nie potwierdziły zaistnienia przewinienia
dyscyplinarnego;

2)

upłynęły terminy określone w ust. 3-5;

3)

w razie śmierci funkcjonariusza;

4)

postępowanie dyscyplinarne w sprawie tego samego czynu i tego samego
funkcjonariusza zostało prawomocnie zakończone, lub wcześniej wszczęte,
toczy się;

5)
b)

gdy zachodzi inna okoliczność wyłączająca postępowanie.”,

ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje z upływem 2 lat od dnia
jego popełnienia. Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego wstrzymuje bieg tego
terminu.”;

112) art. 242 otrzymuje brzmienie:
„Art. 242. 1. Przełożony dyscyplinarny może wydać orzeczenie bez wszczynania
postępowania dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności popełnionego czynu i wina
funkcjonariusza nie budzą wątpliwości oraz nie zachodzi potrzeba wymierzenia kary
dyscyplinarnej surowszej niż nagana.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, orzeczenie wydaje się po wysłuchaniu
funkcjonariusza i złożeniu przez niego wyjaśnienia na piśmie oraz wyrażeniu pisemnej
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zgody na poddanie się karze dyscyplinarnej bez prowadzenia postępowania
dyscyplinarnego.
3. Po wszczęciu postępowania dyscyplinarnego do czasu zakończenia pierwszego
przesłuchania w charakterze obwinionego obwiniony może złożyć wniosek o dobrowolne
poddanie się karze dyscyplinarnej.
4. Przełożony dyscyplinarny może uwzględnić wniosek o dobrowolne poddanie się
karze dyscyplinarnej, jeżeli okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego i
wina obwinionego nie budzą wątpliwości, a charakter popełnionego przewinienia
uzasadnia wymierzenie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 232 pkt 1. Czynności,
o których mowa w art. 251, nie przeprowadza się.
5. W przypadku uwzględnienia wniosku o dobrowolne poddanie się karze
dyscyplinarnej przełożony dyscyplinarny wydaje orzeczenie o ukaraniu.
6. Od orzeczenia o ukaraniu obwinionemu przysługuje odwołanie w terminie 7 dni
od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie składa się do przełożonego dyscyplinarnego,
który wydał orzeczenie.
7.

Przełożony

dyscyplinarny

odmawia

przyjęcia

odwołania,

w

drodze

postanowienia, jeżeli zostało wniesione po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo
jest niedopuszczalne. Postanowienie w tej sprawie jest ostateczne.
8.W przypadku złożenia odwołania przez obwinionego przełożony dyscyplinarny
uchyla orzeczenie o ukaraniu, kontynuuje postępowanie dyscyplinarne i wydaje
orzeczenie, o którym mowa w art. 252 ust. 1, od którego przysługuje odwołanie w trybie
art. 253.
9. Cofnięcie odwołania, o którym mowa w ust. 6, jest niedopuszczalne.”;
113) w art. 243:
a)

ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1. Postępowanie dyscyplinarne oraz czynności wyjaśniające, o których mowa
w art. 240 ust. 4, prowadzi rzecznik dyscyplinarny.
2. Przełożony dyscyplinarny powołuje rzeczników dyscyplinarnych na okres 4
lat spośród funkcjonariuszy w służbie stałej. Funkcjonariusz może być powoływany
ponownie do pełnienia funkcji rzecznika dyscyplinarnego.”,

b)

po ust. 4 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Rzecznikiem dyscyplinarnym może być funkcjonariusz, który:
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1)

posiada wiedzę i doświadczenie zawodowe niezbędne dla właściwego
wykonywania obowiązków rzecznika dyscyplinarnego, w tym co najmniej:
a)

pięcioletni staż służby w Służbie Więziennej,

b)

pozytywną opinię służbową,

c)

dobrą znajomość przepisów dyscyplinarnych;

2)

nie był karany dyscyplinarnie;

3)

wyraził pisemną zgodę na pełnienie funkcji rzecznika dyscyplinarnego.”;

114) w art. 244 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przełożony dyscyplinarny może odwołać rzecznika dyscyplinarnego na jego
uzasadniony wniosek.”;
115) w art. 245 po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:
„7. Do dnia wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 6, przełożony
dyscyplinarny podejmuje czynności niecierpiące zwłoki.”;
116) w art. 246 po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. W przypadku wyłączenia Rektora od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym
na podstawie art. 245 ust. 1 i 2 postępowanie dyscyplinarne przejmuje prorektor Uczelni,
chyba że postępowanie dotyczy tego prorektora.
2b. W przypadku wyłączenia Szefa IWSW od udziału w postępowaniu
dyscyplinarnym na podstawie art. 245 ust. 1 i 2 postępowanie dyscyplinarne przejmuje
zastępca Szefa IWSW, chyba że postępowanie dotyczy zastępcy Szefa IWSW.”;
117) w art. 247:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Rzecznik dyscyplinarny zbiera materiał dowodowy i podejmuje czynności
niezbędne do wyjaśnienia sprawy, w szczególności przesłuchuje świadków,
obwinionego, przyjmuje od niego wyjaśnienia oraz przeprowadza konfrontacje,
oględziny i okazania. Z czynności tych rzecznik dyscyplinarny sporządza protokoły.
Rzecznik dyscyplinarny może także zlecić przeprowadzenie odpowiednich badań.”,

b)

w ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Protokół zawiera:”,

c)

po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:
„7a. Rzecznik dyscyplinarny, który wydał postanowienie, w przypadku
wniesienia zażalenia na to postanowienie, niezwłocznie przekazuje je przełożonemu
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dyscyplinarnemu wraz z aktami postępowania oraz ze swoim stanowiskiem, nie
później jednak niż w terminie 3 dni od dnia, w którym otrzymał zażalenie.”,
d)

ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8.

W

przypadku

konieczności

przeprowadzenia

czynności

poza

miejscowością, w której toczy się postępowanie dyscyplinarne, przełożony
dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny mogą zwrócić się o ich przeprowadzenie
do przełożonego dyscyplinarnego właściwego według miejsca, w którym czynność
ma być dokonana. Czynności przeprowadza rzecznik dyscyplinarny wyznaczony
przez kierownika tej jednostki organizacyjnej.”,
e)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Jeżeli czyn będący przedmiotem postępowania dyscyplinarnego jest lub był
przedmiotem innego postępowania, w tym postępowania przygotowawczego,
przełożony dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny mogą zwrócić się do
właściwego organu o udostępnienie akt tego postępowania w całości lub w części.
Za zgodą tego organu potrzebne odpisy lub wyciągi z udostępnionych akt włącza się
do akt postępowania dyscyplinarnego.”,

f)

po ust. 9 dodaje się ust. 9a w brzmieniu:
„9a. Rzecznik dyscyplinarny, w razie ustalenia na podstawie zebranego
materiału dowodowego, że obwinionemu należy zarzucić czyn, który nie był objęty
uprzednio wydanym postanowieniem, lub że zachodzi potrzeba istotnej zmiany
opisu czynu lub jego kwalifikacji prawnej, występuje do przełożonego
dyscyplinarnego z wnioskiem o zmianę lub uzupełnienie zarzutów.”,

g)

ust. 10 i 11 otrzymują brzmienie:
„10. Jeżeli materiał dowodowy to uzasadnia, przełożony dyscyplinarny wydaje
postanowienie o uzupełnieniu lub o zmianie zarzutów.
11. Jeżeli w trakcie prowadzenia postępowania dyscyplinarnego funkcjonariusz
popełni kolejne przewinienie, prowadzi się jedno postępowanie. Przepis ust. 10 oraz
art. 250a stosuje się odpowiednio.”;

118) w art. 248:
a)

w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) przeglądania akt postępowania dyscyplinarnego oraz sporządzania z nich
notatek lub fotokopii;”,

b)

w ust. 7 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 i 5 w brzmieniu:
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„4) wniosek dowodowy w sposób oczywisty zmierza do przedłużenia
postępowania;
5)

wniosek dowodowy został złożony po zakreślonym terminie, o którym
wnioskodawca został zawiadomiony, chyba że potrzeba złożenia takiego
wniosku ujawniła się po upływie tego terminu, co należy uprawdopodobnić.”,

c)

dodaje się ust. 10 w brzmieniu:
„10.

Choroba

usprawiedliwia

jego

obwinionego,
nieobecność

stwierdzona
podczas

zwolnieniem

czynności

lekarskim,

objętych

danym

postępowaniem przez okresy nie dłuższe niż łącznie 14 dni w ciągu całego
postępowania dyscyplinarnego. Usprawiedliwienie nieobecności z powodu choroby
za każdy następny jej okres wymaga przedstawienia zaświadczenia wystawionego
przez lekarza uprawnionego do wystawiania zaświadczeń potwierdzających
niemożność stawienia się na wezwanie lub zawiadomienie organu prowadzącego
postępowanie karne.”;
119) w art. 250:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Czynności dowodowe w postępowaniu dyscyplinarnym kończy się
w terminie miesiąca od dnia wszczęcia tego postępowania. Wyższy przełożony
dyscyplinarny, w drodze postanowienia, może przedłużyć termin prowadzenia
czynności dowodowych na czas oznaczony do 3 miesięcy.”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1c w brzmieniu:
„1a. Dyrektor Generalny, w Uczelni Rektor, a w IWSW Szef IWSW, w drodze
postanowienia, może przedłużyć termin prowadzenia czynności dowodowych na
czas oznaczony dłuższy niż 3 miesiące. W postępowaniu dyscyplinarnym, o którym
mowa w art. 231 ust. 8 pkt 1, postanowienie wydaje Minister Sprawiedliwości.
1b. Przedłużenie terminu następuje na wniosek przełożonego dyscyplinarnego
prowadzącego postępowanie dyscyplinarne. Wniosek o przedłużenie terminu
prowadzenia czynności dowodowych w postępowaniu dyscyplinarnym składa się nie
później niż 5 dni przed upływem tego terminu. Przed wydaniem postanowienia o
przedłużeniu terminu prowadzenia czynności dowodowych właściwy do jego
wydania wyższy przełożony dyscyplinarny lub Dyrektor Generalny może zażądać
niezwłocznego przekazania akt postępowania.
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1c. W Uczelni wniosek, o którym mowa w ust. 1b, składa rzecznik
dyscyplinarny prowadzący postępowanie.
1d. W IWSW wniosek, o którym mowa w ust. 1b, składa rzecznik
dyscyplinarny prowadzący postępowanie”,
c)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Przełożony dyscyplinarny może zawiesić postępowanie dyscyplinarne, w
drodze

postanowienia,

z

powodu

zaistnienia

długotrwałej

przeszkody

uniemożliwiającej prowadzenie postępowania.”,
d)

po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2c w brzmieniu:
„2a. W przypadku przeniesienia funkcjonariusza do pełnienia służby w innej
jednostce organizacyjnej, przełożony dyscyplinarny zawiesza postępowanie
dyscyplinarne z ostatnim dniem pełnienia służby w dotychczasowej jednostce
organizacyjnej i przekazuje materiały postępowania dyscyplinarnego przełożonemu
dyscyplinarnemu w jednostce organizacyjnej, do której obwiniony został
przeniesiony.
2b. Na postanowienie o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego
obwinionemu i pokrzywdzonemu przysługuje zażalenie, z wyjątkiem postanowienia,
o którym mowa w ust. 2a. Jeżeli postanowienie wydał Minister Sprawiedliwości,
Dyrektor Generalny albo Rektor, zażalenie nie przysługuje, jednak obwiniony i
pokrzywdzony mogą zwrócić się odpowiednio do Ministra Sprawiedliwości,
Dyrektora Generalnego albo Rektora z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.
2c. Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego wstrzymuje bieg terminów.”,

e)

po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Postanowienie o podjęciu zawieszonego postępowania dyscyplinarnego w
sprawie obwinionego przeniesionego do innej jednostki organizacyjnej wydaje się
niezwłocznie po otrzymaniu materiałów postępowania dyscyplinarnego wszczętego
w poprzedniej jednostce organizacyjnej.”;

120) po art. 250 dodaje się art. 250a i 250b w brzmieniu:
„Art. 250a. 1. Jeżeli przeciwko obwinionemu jest prowadzone postępowanie
dyscyplinarne obejmujące zarzuty popełnienia dwóch lub więcej czynów, a zebrane na
danym etapie postępowania dowody dają podstawy do uznania obwinionego winnym
popełnienia jednego z zarzuconych mu czynów, przełożony dyscyplinarny może, w
drodze postanowienia, wyłączyć ten czyn do odrębnego postępowania dyscyplinarnego,
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bez względu na to, czy wyjaśniono wszystkie okoliczności dotyczące pozostałych czynów
objętych postępowaniem.
2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zebrane w toku postępowania
dyscyplinarnego dowody dotyczące wyłączonego czynu stają się dowodami odrębnego
postępowania dyscyplinarnego.
Art. 250b. 1. Oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe w orzeczeniu lub
postanowieniu można sprostować w każdym czasie w drodze postanowienia.
2. Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w protokołach
sporządzanych w toku postępowania dyscyplinarnego wymaga opisania tych omyłek
przez osobę sporządzającą protokół przed jego podpisaniem. W przypadku ujawnienia
omyłek pisarskich lub rachunkowych po podpisaniu protokołu prostuje się je w drodze
postanowienia.
3. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1 i 2, zażalenie nie przysługuje.
4. Sprostowanie omyłek pisarskich i rachunkowych następuje z urzędu albo na
wniosek pokrzywdzonego, obwinionego lub ukaranego.
5. Sprostowania dokonuje przełożony dyscyplinarny, wyższy przełożony
dyscyplinarny lub rzecznik dyscyplinarny, który popełnił omyłkę. Jeżeli postępowanie
toczy się przed wyższym przełożonym dyscyplinarnym, może on z urzędu sprostować
orzeczenie

lub

postanowienie

przełożonego

dyscyplinarnego

lub

rzecznika

dyscyplinarnego.”;
121) w art. 251:
a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Niezapoznanie się z aktami postępowania dyscyplinarnego lub odmowa
zapoznania się z nimi albo złożenia podpisu stwierdzającego tę okoliczność nie
wstrzymuje postępowania. Rzecznik dyscyplinarny dokonuje wzmianki o odmowie
w aktach postępowania. Nieusprawiedliwione niestawienie się obwinionego lub jego
obrońcy na czynność zapoznania się z aktami postępowania dyscyplinarnego jest
równoznaczne z odmową skorzystania z prawa do zapoznania się z tymi aktami.”,

b) w ust. 6 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Rzecznik dyscyplinarny, po zapoznaniu obwinionego z aktami postępowania
dyscyplinarnego, wydaje postanowienie o zakończeniu czynności dowodowych oraz
w terminie 7 dni od dnia zakończenia czynności dowodowych sporządza
sprawozdanie, które:”;
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122) w art. 252:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na podstawie zebranego w postępowaniu dyscyplinarnym materiału
dowodowego przełożony dyscyplinarny wydaje orzeczenie o:
1)

uniewinnieniu, jeżeli przeprowadzone postępowanie nie potwierdziło zarzutów
stawianych obwinionemu, albo

2)

uznaniu

winnym

popełnienia

czynu,

za

który

obwiniony

ponosi

odpowiedzialność dyscyplinarną, i o wymierzeniu kary dyscyplinarnej, albo
3)

uznaniu

winnym

popełnienia

czynu,

za

który

obwiniony

ponosi

odpowiedzialność dyscyplinarną, i o odstąpieniu od wymierzenia kary
dyscyplinarnej, albo
4)
b)

umorzeniu postępowania.”,

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Przełożony dyscyplinarny w orzeczeniu może zmienić opis czynu lub jego
kwalifikację prawną wyłącznie w granicach czynu zarzucanego obwinionemu i jego
kwalifikacji prawnej.”,

c)

ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:
„3. Jeżeli przełożony dyscyplinarny uzna, że w przekazanych mu aktach
postępowania dyscyplinarnego są istotne braki, w terminie 14 dni od dnia
przekazania mu akt wydaje postanowienie o uchyleniu postanowienia o zakończeniu
czynności dowodowych i zwraca sprawę rzecznikowi dyscyplinarnemu w celu
usunięcia stwierdzonych braków w materiale dowodowym.
4. Jeżeli w dniu wydania orzeczenia zachodzi okoliczność uzasadniająca
umorzenie postępowania w części, o umorzeniu rozstrzyga się w tym orzeczeniu.”;

123) po art. 252 dodaje się art. 252a w brzmieniu:
„Art. 252a. 1. Postępowanie dyscyplinarne umarza się, jeżeli:
1) nastąpiło przedawnienie karalności przewinienia dyscyplinarnego;
2) postępowanie dyscyplinarne wszczęto po upływie terminu, o którym mowa w art.
241 ust. 3;
3) obwiniony zmarł;
4) obwiniony przestał podlegać orzecznictwu dyscyplinarnemu;
5) postępowanie dyscyplinarne w sprawie tego samego czynu zarzuconego
obwinionemu zostało prawomocnie zakończone albo, wszczęte wcześniej, toczy się.
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2. Postępowanie dyscyplinarne można umorzyć w przypadku wycofania wniosku, o
którym mowa w art. 240 ust. 1 pkt 2.
3. Orzeczenia o umorzeniu postępowania z uwagi na przedawnienie karalności nie
wydaje się w przypadku, gdy zebrane dowody uzasadniają uniewinnienie obwinionego
od popełnienia zarzucanego mu czynu.
4. W przypadku ponownego nawiązania stosunku służbowego z funkcjonariuszem,
wobec którego w dniu jego zwolnienia ze służby postępowanie dyscyplinarne zostało
umorzone na podstawie przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 4, przełożony
dyscyplinarny wydaje postanowienie o uchyleniu orzeczenia o umorzeniu tego
postępowania dyscyplinarnego, o ile nie nastąpiło przedawnienie wymierzenia kary
dyscyplinarnej za czyn będący przedmiotem tego postępowania, oraz wyznacza rzecznika
dyscyplinarnego do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego.”;
124) w art. 253:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Postępowanie dyscyplinarne jest dwuinstancyjne. Od orzeczenia wydanego
w pierwszej instancji obwinionemu przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia
doręczenia orzeczenia. Odwołanie może zostać wycofane przez obwinionego w
terminie 7 dni od dnia złożenia odwołania.”,

b)

po ust. 8 dodaje się ust. 9 w brzmieniu:
„9. Przełożony dyscyplinarny, który wydał orzeczenie lub postanowienie w
pierwszej instancji, w przypadku wniesienia odwołania lub zażalenia niezwłocznie
przekazuje je wyższemu przełożonemu dyscyplinarnemu wraz z aktami
postępowania, aktami osobowymi obwinionego oraz ze swoim stanowiskiem, nie
później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie lub
zażalenie.”;

125) w art. 255 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wyższy przełożony dyscyplinarny w terminie 7 dni od dnia wniesienia
odwołania może powołać komisję do zbadania zaskarżonego orzeczenia, zwaną dalej
„komisją”. W przypadku odwołania od orzeczenia o ukaraniu karą, o której mowa w art.
232 pkt 4-7, powołanie komisji jest obowiązkowe.”;
126) w art. 256:
a)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:

– 88 –
„3. Rozpatrzenie odwołania przez wyższego przełożonego dyscyplinarnego
następuje w terminie 30 dni od dnia wpływu odwołania, a w przypadku powołania
komisji – w terminie 14 dni od dnia otrzymania sprawozdania, o którym mowa w
ust. 1.”,
b)

w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) uchylić w całości albo w części i w tym zakresie uniewinnić obwinionego,
odstąpić od ukarania, względnie wymierzyć inną karę dyscyplinarną albo
umorzyć postępowanie, albo uchylając to orzeczenie – umorzyć postępowanie
dyscyplinarne pierwszej instancji, albo”;

127) w art. 257 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) z upływem terminu do wniesienia odwołania, wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy lub zażalenia, jeżeli go nie wniesiono;”;
128) w art. 259 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie do postępowania
dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. –
Kodeks postępowania karnego dotyczące:
1) porządku czynności procesowych, z wyjątkiem art. 117 i art. 117a;
2) wezwań, terminów, doręczeń i świadków, z wyłączeniem art. 184 oraz możliwości
nakładania kar porządkowych;
3) konfrontacji, okazania, oględzin i eksperymentu procesowego.”;
129) w art. 260:
a)

ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Kary dyscyplinarne podlegają zatarciu po upływie:
1)

12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary nagany;

2)

18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary ostrzeżenia o
niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym lub do służby
w Służbie Więziennej;

3)

24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary wyznaczenia na
niższe stanowisko służbowe, obniżenia stopnia, wyznaczenia na niższe
stanowisko służbowe wraz z obniżeniem stopnia.
3. W przypadku nienagannej służby, stwierdzonej w opinii służbowej,

przełożony dyscyplinarny może zatrzeć karę dyscyplinarną przed upływem terminu
określonego w ust. 2, jednak nie wcześniej niż przed upływem:
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1)

6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary nagany;

2)

12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary ostrzeżenia o
niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku lub kary ostrzeżenia o
niepełnej przydatności do służby w Służbie Więziennej;

3)

18 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary wyznaczenia na
niższe stanowisko służbowe.”,

b)

po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 4, funkcjonariusz otrzymuje
informację o zatarciu kary dyscyplinarnej.”;

130) w art. 261 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Postępowanie dyscyplinarne z urzędu wznawia ten przełożony dyscyplinarny,
który wydał orzeczenie będące przedmiotem wznowienia postępowania.”;
131) art. 262-264 otrzymują brzmienie:
„Art. 262. 1. Po wznowieniu postępowania dyscyplinarnego przeprowadza się
czynności dowodowe w zakresie przyczyn wznowienia oraz inne niezbędne czynności
dowodowe, a po ich zakończeniu, stosownie do poczynionych ustaleń, wydaje się
orzeczenie:
1)

uchylające dotychczasowe orzeczenie i stwierdzające uniewinnienie ukaranego lub
umorzenie postępowania dyscyplinarnego, albo

2)

zmieniające dotychczasowe orzeczenie i wymierzające inną karę dyscyplinarną,
albo

3)

utrzymujące karę dyscyplinarną w mocy, albo

4)

odmawiające uchylenia dotychczasowego orzeczenia.
2. Przepisy o postępowaniu dyscyplinarnym i postępowaniu odwoławczym stosuje

się odpowiednio.
3. Zmiana dotychczasowego orzeczenia i wymierzenie innej kary dyscyplinarnej lub
wydanie orzeczenia o utrzymaniu kary dyscyplinarnej w mocy, nie może nastąpić
po ustaniu karalności przewinienia dyscyplinarnego. Przepis art. 241 ust. 4 i 5 stosuje się.
4. Orzeczenie o utrzymaniu w mocy kary dyscyplinarnej jest możliwe tylko wtedy,
gdy wznowienie następuje z urzędu i orzeczona kara jest adekwatna do popełnionego
przewinienia dyscyplinarnego.
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5. Orzeczenie kary surowszej od dotychczasowej jest możliwe tylko wtedy,
gdy wznowienie następuje z urzędu i orzeczona kara jest rażąco niewspółmierna
do popełnionego przewinienia dyscyplinarnego.
6. Jeżeli w następstwie wznowienia postępowania wymierzono karę łagodniejszą,
ulegają uchyleniu skutki kary dotychczasowej, a w razie wymierzenia kary surowszej jej
wykonanie rozpoczyna się od dnia wymierzenia.
7. Na orzeczenie i postanowienie wydane w trybie wznowienia postępowania
dyscyplinarnego służy ukaranemu, a w przypadku jego śmierci – członkowi rodziny
uprawnionemu do renty rodzinnej, odwołanie lub zażalenie do wyższego przełożonego
dyscyplinarnego w terminie 7 dni od dnia doręczenia; na postanowienie wydane przez
Ministra Sprawiedliwości przysługuje w takim samym terminie wniosek o ponowne
rozpatrzenie sprawy.
8. Termin zatarcia kary zmienionej lub utrzymanej w mocy w następstwie
wznowienia postępowania liczy się od dnia uprawomocnienia się orzeczenia o
wymierzeniu nowej kary lub kary utrzymanej w mocy. Na poczet okresu zatarcia nowej
kary zalicza się okres zatarcia, który upłynął od uprawomocnienia się orzeczenia kary
dotychczasowej.
Art. 263. Od orzeczenia i postanowienia kończących postępowanie dyscyplinarne
funkcjonariuszowi przysługuje prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego.
Art. 264. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, obieg
dokumentów związanych z postępowaniem dyscyplinarnym oraz wzory postanowień i
innych dokumentów sporządzanych w postępowaniu dyscyplinarnym, mając na
względzie potrzebę zapewnienia rzetelności i sprawności prowadzonego postępowania.”.
Art. 2. W ustawie z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 537) w art. 1 w ust. 2 po pkt 5c dodaje się pkt 5d w brzmieniu:
„5d) Inspektoracie Wewnętrznym Służby Więziennej;”.
Art. 3. W ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956,
1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1005) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 47 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe,
Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony
Państwa,

Służby

Celno-Skarbowej,

Państwowej

Straży

Pożarnej,

Agencji
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Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego,
Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub Służby Więziennej odpowiadają poszczególnym
stopniom

policyjnym,

uwzględniając

równorzędność

pierwszych

stopni

w

poszczególnych korpusach.”;
2)

w art. 56:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Osobę przyjmowaną do służby i posiadającą stopień wojskowy lub stopień
Służby Więziennej mianuje się na odpowiedni stopień policyjny.”,

b)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przy przyjmowaniu do służby osoby posiadającej stopień wojskowy
podporucznika lub stopień podporucznika Służby Więziennej na odpowiedni
pierwszy stopień oficerski mianuje Komendant Główny Policji.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1444 i
1517 oraz z 2021 r. poz. 1023) w art. 242 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Karze określonej w § 1 podlega, kto, będąc pozbawionym wolności na
podstawie orzeczenia sądu lub prawnego nakazu wydanego przez inny organ państwowy
oraz przebywając bez dozoru poza zakładem karnym lub aresztem śledczym w związku z
wykonywaniem pracy, samowolnie opuszcza wyznaczone miejsce wykonywania pracy
lub samowolnie poza nim pozostaje.”.
Art. 5. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021
r. poz. 53, 472 i 1236):
1)

po art. 39 dodaje się art. 39a w brzmieniu:
„Art. 39a. § 1. W celu realizacji zadań wynikających z niniejszego kodeksu, Minister
Sprawiedliwości może współpracować z instytutami badawczymi, o których mowa w
ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1383
i z 2021 r. poz. 1192).
§ 2. Instytuty badawcze, o których mowa w § 1, są obowiązane współpracować z
Ministrem Sprawiedliwości w realizacji zadań wynikających z niniejszego kodeksu, na
podstawie porozumienia podpisanego z Ministrem Sprawiedliwości.
§ 3. W porozumieniu, o którym mowa w § 2, Minister Sprawiedliwości i instytut
badawczy określą zakres, zasady i warunki współpracy w realizacji zadań wynikających
z niniejszego kodeksu.”;
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2)

w art. 105b po § 3 dodaje się § 4-6 w brzmieniu:
„§ 4. Realizację uprawnienia, o którym mowa w § 1, można powierzyć
przywięziennemu zakładowi pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2021 r. poz. 179), wskazanemu
przez Ministra Sprawiedliwości w drodze decyzji, która podlega opublikowaniu w
dzienniku urzędowym tego Ministra.
§ 5. Uprawnienie, o którym mowa w § 1, realizowane jest w oparciu o odrębne dla
każdego zakładu karnego umowy, podpisane przez dyrektorów tych zakładów z
podmiotem, o którym mowa w § 4.
§ 6. Dyrektor Generalny określi, w drodze zarządzenia, warunki umów, o których
mowa w § 5.”;

3)

w art. 121:
a)

§ 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Orzeczenie o istnieniu albo braku przeciwwskazań zdrowotnych do
wykonywania pracy wydaje lekarz.”,

b)

po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:
„§ 9a. W stosunku do skazanych cudzoziemców zatrudnionych na podstawie
skierowania do pracy nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o
promocji zatrudnienia i instytucji rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i
1621) w zakresie konieczności uzyskiwania zezwoleń na pracę.”,

4)

w art. 123 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze
czasu pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie odrębnych przepisów,
przy przepracowaniu pełnego miesięcznego wymiaru czasu pracy lub wykonaniu pełnej
miesięcznej normy pracy. W wypadku przepracowania niepełnej miesięcznej normy
czasu pracy lub niewykonania pełnej miesięcznej normy pracy wynagrodzenie wypłaca
się proporcjonalnie do ilości czasu pracy lub wykonanej normy pracy, choćby z tego
powodu wypłacone wynagrodzenie nie osiągnęło kwoty co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę. W razie zatrudnienia skazanego w niepełnym wymiarze czasu
pracy najniższe wynagrodzenie ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin
zatrudnienia, biorąc za podstawę kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.”;

5)

w art. 124 § 2 otrzymuje brzmienie:
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„§ 2. Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego skazanemu zatrudnionemu
na podstawie umowy o pracę wynosi 5 dni roboczych, a urlopu bezpłatnego – 10 dni
roboczych.”,
6)

w art. 217c po § 4 dodaje się § 5-7 w brzmieniu:
„§ 5. Realizację uprawnienia, o którym mowa w § 1 pkt 1, powierza się
przywięziennemu zakładowi pracy, o którym mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności (Dz. U. z 2021 r. poz. 179), wskazanemu
przez Ministra Sprawiedliwości w drodze decyzji, która podlega opublikowaniu w
dzienniku urzędowym tego Ministra.
§ 6. Uprawnienie, o którym mowa w § 1 pkt 1, realizowane jest w oparciu o odrębne
dla każdego aresztu umowy, podpisane przez dyrektorów tych aresztów z podmiotem, o
którym mowa w § 5.
§ 7. Dyrektor Generalny określi, w drodze zarządzenia, warunki umów, o których
mowa w § 6.”.

7)

tytuł rozdziału XVa otrzymuje brzmienie: „Umieszczanie tymczasowo aresztowanych
i skazanych odbywających karę pozbawienia wolności w pomieszczeniach dla osób
zatrzymanych.”;

8)

uchyla się art. 223b, art. 223c i art. 223e.
Art. 6. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U.

z 2021 r. poz. 534 i 1023) w art. 15 po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:
„§ 1a. Służba Więzienna wykonuje polecenia sądu lub prokuratora doprowadzenia
osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych do udziału w
czynnościach procesowych dokonywanych poza terenem tych zakładów i aresztów oraz
polecenia dotyczące innych spraw, jeżeli zgodnie z przepisami prawa należą do jej
właściwości.”.
Art. 7. W ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
(Dz.U. z 2021 r. poz. 179) wprowadza się następujące zmiany:
1)

po art. 5a dodaje się art. 5b w brzmieniu:
„Art. 5b. 1. Minister Sprawiedliwości może, w drodze zarządzenia, zdecydować o
połączeniu przywięziennych zakładów pracy prowadzonych w formach, o których mowa
w art. 3 ust. 2 pkt 1 i pkt 4.
2. Zarządzenie, o którym mowa w ust. 1, określa:
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1)

formę organizacyjno-prawną przywięziennego zakładu pracy powstałego w wyniku
połączenia;

2)

przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie łączonych przywięziennych
zakładów pracy;

3)

podmiot właściwy do przejęcia należności i zobowiązań łączonych przywięziennych
zakładów pracy.
3. Do łączenia przywięziennych zakładów pracy, o którym mowa w ust. 1, nie

stosuje się przepisów art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535).”;
2)

po art. 6a dodaje się art. 6b w brzmieniu:
„Art. 6b. 1. Fundusz Aktywizacji może zaciągać kredyty/pożyczki w Banku
Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na finansowanie zadań, o których mowa w
art. 8.
2. Umowę kredytu/pożyczki, o której mowa w ust. 1, w imieniu Funduszu
Aktywizacji zawiera jego dysponent, po uzyskaniu zgody Ministra Sprawiedliwości.
3. W przypadku braku w Funduszu Aktywizacji środków finansowych na pokrycie
zobowiązań wynikających z kredytu/pożyczki, o której mowa w ust. 1, oraz w przypadku
likwidacji Funduszu Aktywizacji, zobowiązania te przejmuje Minister Sprawiedliwości.”;

3)

w art. 8 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a. Koszty obsługi rachunku bankowego Funduszu Aktywizacji, a także koszty
obsługi kredytu/pożyczki, o której mowa w art. 6b, pokrywane są ze środków Funduszu
Aktywizacji.”.
Art. 8. W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2021 r.

1540 i 1598) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 297 w § 1 w pkt 9 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
„9a) Szefowi Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej – w zakresie niezbędnym
do realizacji zadań określonych w art. 23aa ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o
Służbie Więziennej;”;

2)

w art. 298 pkt 5b otrzymuje brzmienie:
„5b) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru Nadzoru Wewnętrznego, Policji,
Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby
Więziennej i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub
żołnierzom, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia przestępstwom
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lub ich wykrycia, ustalenia sprawców i uzyskania dowodów albo ujawnienia mienia
zagrożonego przepadkiem;”.
Art. 9. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 1220 i 2327 oraz z 2021 r. poz. 255 i 464) w art. 24 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Ministrowi Sprawiedliwości podlega Centralny Zarząd Służby Więziennej oraz
Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.”.
Art. 10. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 423, 432, 619 i 1621) w art. 50:
1)

ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dane zgromadzone na koncie ubezpieczonego, o których mowa w art. 40,
i na koncie płatnika składek, o których mowa w art. 45, mogą być udostępniane sądom,
prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy, Biuru Nadzoru
Wewnętrznego, Policji, Straży Granicznej, Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby
Więziennej, komornikom sądowym, organom egzekucyjnym w rozumieniu ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz.
1427, z późn. zm. 3)), ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu
do spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom
pomocy społecznej, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom
zatrudnienia, Komisji Nadzoru Finansowego oraz wojewodzie i Szefowi Urzędu do
Spraw Cudzoziemców w zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji
pobytu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z uwzględnieniem
przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.”;

2)

ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Dane zgromadzone na kontach, o których mowa w ust. 3, udostępnia się
bezpłatnie sądom, prokuratorom, organom podatkowym, Państwowej Inspekcji Pracy,
Biuru

Nadzoru

Wewnętrznego,

Policji,

Straży

Granicznej,

Inspektoratowi

Wewnętrznemu Służby Więziennej, komornikom sądowym w zakresie prowadzonej
przez nich egzekucji świadczeń alimentacyjnych, w tym należności budżetu państwa z
tytułu świadczeń wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów,

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1492 i 2320 oraz z
2021 r. poz. 11, 41, 802, 1005, 1177, 1236 i 1666.
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ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie koniecznym do rozstrzygania
spraw prowadzonych na podstawie art. 29, art. 32 oraz art. 34 ustawy z dnia 6 marca 2018
r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorcy, ministrowi właściwemu do spraw rodziny, ministrowi właściwemu do
spraw zabezpieczenia społecznego, organom realizującym świadczenia rodzinne,
świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia wychowawcze, ośrodkom
pomocy społecznej, a w przypadku przekształcenia ośrodka pomocy społecznej w
centrum usług społecznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o
realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych – centrom usług
społecznych, powiatowym centrom pomocy rodzinie, publicznym służbom zatrudnienia,
Komisji Nadzoru Finansowego, Polskiemu Funduszowi Rozwoju Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie, wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców w
zakresie prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz ministrowi właściwemu do spraw rozwoju
regionalnego w zakresie wynikającym z ust. 3a i 3c.”.
Art. 11. W ustawie z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2021
poz. 1709) w art. 6 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Straży Granicznej, Służbie
Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży
Marszałkowskiej,

Centralnemu

Biuru

Antykorupcyjnemu,

Biuru

Nadzoru

Wewnętrznego, Inspektoratowi Wewnętrznemu Służby Więziennej, Szefowi
Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie, w jakim jest to konieczne
do wykonywania nałożonych na nich zadań określonych w ustawie;”.
Art. 12. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu informacji kryminalnych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 1607) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 19 po pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej.”;
2) w art. 20 w ust. 1 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) dyrektorzy zakładów karnych i aresztów śledczych oraz Szef Inspektoratu
Wewnętrznego Służby Więziennej,”.
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Art. 13. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.
U. z 2020 r. poz. 2072, 1080 i 1236) w art. 16 w § 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
„5) kontroli danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych – do spraw
związanych z kontrolą pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i
internetowych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż
Graniczną, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Ochrony Państwa, Służbę
Celno-Skarbową, Służbę Więzienną i Biuro Nadzoru Wewnętrznego.”.
Art. 14. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 605 i 1595) w art. 281 w
ust. 1 po pkt 9b dodaje się pkt 9c w brzmieniu:
„9c) Służby Więziennej – jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia
popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania
dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23aq ust. 3 ustawy z dnia 9
kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 i 1728);”.
Art. 15. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2021 r.
poz. 576) w art. 179 w ust. 3 w pkt 1 w lit. a wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„uzyskiwanie przez Policję, Biuro Nadzoru Wewnętrznego, Straż Graniczną,
Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, Służbę Ochrony Państwa,
Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego,
Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne i Krajową
Administrację Skarbową, zwane dalej „uprawnionymi podmiotami”, w sposób
określony w ust. 4b, dostępu do:”.
Art. 16. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
z 2021 r. poz. 328, 355, 680, 1505 i 1595) w art. 149 po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:
„13a)

Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej – jeżeli jest to konieczne

do skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo
ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art.
23aq ust. 3 ustawy o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2021r.poz 1064 i 1728);”.
Art. 17. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2021 r. poz.
1233) w art. 2 w ust. 1 po pkt 4c dodaje się pkt 4d w brzmieniu:
„4d) Inspektoracie Wewnętrznym Służby Więziennej;”.
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Art. 18. W ustawie z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowokredytowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1643 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 432 i 815) w art. 9f w ust.
1 po pkt 12b dodaje się pkt 12c w brzmieniu:
„12c)

na żądanie Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej – do

skutecznego zapobieżenia popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia
sprawców i uzyskania dowodów, na zasadach i w trybie określonych w art. 23aq ust.
3 ustawy o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2021r.poz 1064 i 1728);”.
Art. 19. W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z
2019 r. poz. 742) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 23 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Szefa SKW, Szefa Agencji Wywiadu, zwanej dalej „AW”, Szefa CBA, Komendanta
Służby Ochrony Państwa, Komendanta Głównego Policji, Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej, Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej,
Komendanta Głównego Straży Granicznej, Inspektora Nadzoru Wewnętrznego oraz
osób przewidzianych na te stanowiska;”;

2)

w art. 72 w ust. 1 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:
„7) Służbie Więziennej, jeżeli jest to konieczne do skutecznego zapobieżenia
popełnieniu przestępstwa, jego wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania
dowodów, na zasadach i w trybie określonych w 23aq ust. 3 ustawy o Służbie
Więziennej (Dz.U. z 2021r.poz 1064 i 1728).”.
Art. 20. W ustawie z dnia 16 września 2011 r. o wymianie informacji z organami ścigania

państw członkowskich Unii Europejskiej, państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz
organizacjami międzynarodowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 158) w art. 1 w ust. 2 po pkt 2a dodaje
się pkt 2b w brzmieniu:
„2b) Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej;”.
Art. 21. W ustawie z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r.
poz. 1041 i 2320) w art. 82 w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Operator pocztowy, począwszy od dnia rozpoczęcia działalności pocztowej, jest
obowiązany do nieodpłatnego zapewnienia, w ramach wykonywanej przez siebie
działalności pocztowej, technicznych i organizacyjnych możliwości wykonywania przez
Policję, Straż Graniczną, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbę Kontrwywiadu
Wojskowego, Żandarmerię Wojskową, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajową
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Administrację Skarbową, Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej i Służbę Ochrony
Państwa, zwane dalej „uprawnionymi podmiotami” oraz przez prokuraturę i sądy, ich
zadań określonych odrębnymi przepisami, wymagających:”.
Art. 22. W ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni
palnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2418) w art. 35:
1)

w ust. 2 po pkt 1a dodaje się pkt 1b w brzmieniu:
„1b) Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej;”;

2)

w ust. 4:
a)

w pkt 1 lit. c otrzymuje brzmienie:
„c) wobec użycia lub wykorzystania środków przymusu bezpośredniego, o
których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 8 lub pkt 12 lit. b-d, Komendant Główny
Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant
Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Szef Inspektoratu Wewnętrznego
Służby

Więziennej,

dowódca

Centralnego

Pododdziału

Kontrterrorystycznego Policji „BOA”, właściwy miejscowo komendant
wojewódzki (Stołeczny) Policji albo osoby przez nich upoważnione;”;
b)

po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
„2a) Służby Więziennej – Dyrektor Generalny Służby Więziennej, Szef Inspektoratu
Wewnętrznego Służby Więziennej albo osoby przez nich upoważnione;”.

Art. 23. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i
reasekuracyjnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1130) w art. 35 w ust. 2 po pkt 2a dodaje się pkt 2b w
brzmieniu:
„2b) Szefa Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej, o ile są niezbędne na
potrzeby wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, na zasadach i w
trybie określonych w art. 23aa ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 i 1728);”.
Art. 24. W ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom
przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152) w art. 12 pkt 3 otrzymuje
brzmienie:
„3) Policji,

Agencji

Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

Służbie

Kontrwywiadu

Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Krajowej Administracji Skarbowej,
Służbie Więziennej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru Nadzoru
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Wewnętrznego, Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej – w zakresie, w
jakim jest to konieczne do wykonania nałożonych na nie zadań określonych w
ustawie;”.
Art. 25. W ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.
U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.4)) w art. 95 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Audyt nie obejmuje oceny celowości i sposobu wykorzystania środków
budżetowych oraz mienia państwowego, które zostały przeznaczone na cele specjalne, o
których mowa w rozdziale 2a, w jednostkach podległych Ministrowi Obrony Narodowej
lub przez niego nadzorowanych, Biurze Nadzoru Wewnętrznego, Inspektoracie
Wewnętrznym Służby Więziennej, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży
Granicznej, Służbie Ochrony Państwa oraz w jednostkach organizacyjnych Agencji
Bezpieczeństwa

Wewnętrznego,

Agencji

Wywiadu

oraz

Centralnego

Biura

Antykorupcyjnego. ”.
Art. 26. W ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2021 r. poz. 1129 i 1598) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 11:
a)

w ust. 5:
–

pkt 8 otrzymuje brzmienie:
„8) udzielanych przez Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego
albo jednostki organizacyjne mu podległe lub przez niego nadzorowane
przywięziennym zakładom pracy, prowadzonym jako przedsiębiorstwa
państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, związanych z
utrzymaniem zatrudnienia osób pozbawionych wolności, realizowanych
samodzielnie lub przy udziale podwykonawców;”,

–

po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:
„8a) udzielanych przez przywięzienne zakłady pracy, prowadzone jako
przedsiębiorstwa państwowe albo instytucje gospodarki budżetowej, jeśli
udzielenie takiego zamówienia jest niezbędne w celu wykonania zadań
zleconych na podstawie pkt 8;”,

b)

4)

uchyla się ust. 6;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2021 r. poz. 464, 802, 815, 954,
1003 i 1005.

– 101 –
2)

art. 94 otrzymuje brzmienie:
„Art. 94. 1. Zamawiający może zastrzec w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy mający status przywięziennego
zakładu pracy albo zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni wykonawcy,
których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie jest społeczna lub
zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności:
1)

osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 573),

2)

bezrobotnych w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, 1162 i 1621),

3)

osób poszukujących pracy, niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących
innej pracy zarobkowej, w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,

4)

osób usamodzielnianych, o których mowa w art. 140 ust. 1 i2 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r.
poz. 821 i 1006),

5)

osób pozbawionych wolności lub zwalnianych z zakładów karnych, o których mowa
w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r.
poz. 53, 472 i 1236), mających trudności w integracji ze środowiskiem,

6)

osób z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r.
o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685),

7)

osób bezdomnych w rozumieniu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy
społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369 oraz z 2021 r. poz. 794 i 803),

8)

osób, które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę
uzupełniającą, o których mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o udzielaniu
cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1108),

9)

osób do 30. roku życia oraz po ukończeniu 50. roku życia, posiadających status
osoby poszukującej pracy, bez zatrudnienia,

10) osób będących członkami mniejszości znajdującej się w niekorzystnej sytuacji, w
szczególności będących członkami mniejszości narodowych i etnicznych w
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rozumieniu ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i
etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 823)
– pod warunkiem, że procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub
więcej kategorii, o których mowa w pkt 1-10, jest nie mniejszy niż 30% osób
zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie realizowała zamówienie.
2. W przypadku zlecenia udzielenia zamówienia przywięziennemu zakładowi pracy
albo zakładowi pracy chronionej, wartość procentowego wskaźnika, o którym mowa w
ust. 1, ustala się w odniesieniu do ogólnego zatrudnienia osób społecznie
marginalizowanych w tym podmiocie.
3. W przypadku zlecenia udzielenia zamówienia przywięziennemu zakładowi pracy
albo zakładowi pracy chronionej, warunku osiągnięcia procentowego wskaźnika, o
którym mowa w ust. 1, nie stosuje się na etapie realizacji tego zamówienia w odniesieniu
do jego podwykonawcy.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, zamawiający może żądać dokumentów
lub oświadczeń potwierdzających:
1)

status wykonawcy jako przywięziennego zakładu pracy, zakładu pracy chronionej
lub spółdzielni socjalnej lub dokumentów potwierdzających prowadzenie przez
wykonawcę lub przez jego wyodrębnioną organizacyjnie jednostkę, która będzie
realizowała zamówienie, działalności, której głównym celem jest społeczna lub
zawodowa integracja osób społecznie marginalizowanych;

2)

procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w ust. 1, zatrudnionych przez przywięzienne zakłady pracy, zakłady
pracy chronionej, spółdzielnie socjalne lub wykonawcę lub jego wyodrębnioną
organizacyjnie jednostkę, która będzie realizowała zamówienie.”.

Art. 27. 1. Tworzy się Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej, zwany dalej
„IWSW”.
2. W IWSW tworzy się wydziały zamiejscowe IWSW.
Art. 28. W terminie 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Minister
Sprawiedliwości powołuje Pełnomocnika do spraw utworzenia IWSW, „Pełnomocnikiem” w
celu podjęcia czynności przygotowawczych i organizacyjnych niezbędnych do utworzenia
IWSW.

– 103 –
Art. 29. Dyrektor Generalny Służby Więziennej zapewnia Pełnomocnikowi wsparcie
organizacyjne, kadrowe, logistyczne i techniczne, w tym w zakresie przyszłego rozmieszczenia
IWSW, w tym wydziałów zamiejscowych IWSW.
Art. 30. 1. W terminie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy do służby
w IWSW może zostać przyjęty, za zgodą Ministra Sprawiedliwości, funkcjonariusz, o którym
mowa w art. 38a ust. 1 i art. 38b ustawy zmienianej w art. 1. W takim przypadku, osobę
przyjmowaną do służby i posiadającą stopień Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Służby Celno-Skarbowej mianuje się na
odpowiedni stopień w Służbie Więziennej. Przepisy art. 38a ust. 2-4 ustawy zmienianej w art.
1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio.
2. Funkcjonariusz, o którym mowa w ust. 1, musi:
1)

spełniać wymagania określone w art. 38 ustawy zmienianej w art. 1;

2)

ukończyć szkolenie specjalistyczne, o którym mowa w przepisach wydanych na
podstawie art. 43c ust. 3a ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.
Art. 31. W terminie 7 dni od dnia utworzenia IWSW, Minister Sprawiedliwości powołuje

Szefa IWSW.
Art. 32. Pełnomocnik wykonuje zadania do dnia powołania Szefa IWSW.
Art. 33. W terminie 14 dni od powołania Szefa IWSW, Szef IWSW złoży wniosek do
Ministra Sprawiedliwości o powołanie Zastępcy Szefa IWSW. Przepisy art. 38 i wydane na
podstawie art. 55 ustawy zmienianej w art. 1 stosuje się.
Art. 34. W terminie 30 dni od dnia utworzenia IWSW Minister Sprawiedliwości określi,
w drodze zarządzenia, pierwszy regulamin organizacyjny IWSW.
Art. 35. W terminie 14 dni od dnia utworzenia IWSW, Szef IWSW wyda zarządzenie, o
którym mowa w art. 11a ust. 12 ustawy, o której mowa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą.
Art. 36. Znosi się Radę Polityki Penitencjarnej.
Art. 37. Czynności, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy zmienianej w art. 1, w
brzmieniu dotychczasowym, dokonane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są
skuteczne, jeżeli dokonano ich z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
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Art. 38. Do spraw wszczętych i niezakończonych na podstawie przepisów wydanych na
podstawie art. 36 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 39. Rektor i prorektorzy Uczelni powołani przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy pełnią funkcje do końca swoich kadencji, z wyjątkiem sytuacji polegającej na
wcześniejszym ich odwołaniu z pełnionej funkcji.
Art. 40. 1. Do postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Wyznaczony rzecznik
dyscyplinarny prowadzi postępowanie dyscyplinarne do czasu uprawomocnienia się
orzeczenia albo postanowienia wydanego w postępowaniu dyscyplinarnym.
2. Do postępowań przed sądem pracy wszczętych na podstawie odwołania, o którym
mowa w art. 263 ustawy zmienianej w art. 1 w dotychczasowym brzmieniu, stosuje się przepisy
dotychczasowe.
3. Do kar dyscyplinarnych orzeczonych i niewykonanych przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
4. Do przewinień dyscyplinarnych popełnionych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe o przedawnieniu.
5. Do postępowań w sprawie zawieszenia w czynnościach służbowych funkcjonariusza
Służby Więziennej, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej
ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 41. Do poleceń doprowadzenia osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i
aresztach śledczych do udziału w czynnościach procesowych dokonywanych poza terenem
tych zakładów i aresztów, wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje
się przepisy dotychczasowe.
Art. 42. Pierwsze porozumienie, o którym mowa w art. 4 ust. 5 ustawy zmienianej w art.
1, zawiera się w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 43. Wymóg spełniania wymagań, o których mowa w art. 44a ust. 1 albo 2 ustawy
zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dotyczy funkcjonariuszy
mianowanych na stanowisko kierownicze albo powołanych na wyższe stanowisko kierownicze
przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

– 105 –
Art. 44. 1. Dodatek za wysługę lat w wysokości uwzględniającej okresy wymienione w
art. 58 ust. 2-2b ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, ustala się
z urzędu funkcjonariuszom pełniącym służbę w dniu wejścia w życie ustawy, na podstawie
dokumentów zgromadzonych w ich aktach osobowych, w wysokości przysługującej w tym
dniu. Ustalenie wysokości dodatku za wysługę lat oraz jego wypłata następuje w terminie do
dwóch miesięcy od wejścia w życie ustawy, nie jednak niż w dniu ustania stosunku
służbowego.
2. Przepis art. 58 ust. 2c ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą
ustawą stosuje się do postępowań w sprawie zawieszenia w czynnościach służbowych
wszczętych po dniu wejścia ustawy w życie.
Art. 45. Do postępowań administracyjnych wszczętych na podstawie art. 96 ust. 2 pkt 6
ustawy zmienianej w art. 1 i niezakończonych ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie
niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 46. Przepisy art. 146 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1 mają zastosowanie
do funkcjonariuszy podejmujących naukę po dniu wejścia ustawy w życie.
Art. 47. Do procedury nadania stopnia służbowego, o której mowa w art. 51 ustawy
zmienianej w art. 1, rozpoczętej i niezakończonej do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 48. Rzecznicy dyscyplinarni wyznaczeni na podstawie art. 243 ustawy zmienianej w
art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, pełnią swoje funkcje do czasu upływu kadencji, na którą
zostali wyznaczeni.
Art. 49. 1. W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Minister
Sprawiedliwości może wyposażyć nadzorowaną uczelnię służb państwowych w nieruchomości
z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, pozostające w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości
lub jednostki organizacyjnej przez niego nadzorowanej.
2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, Minister Sprawiedliwości może wyposażyć
państwową osobę prawną w nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
pozostające w dyspozycji innego ministra niż określonego w ust. 1, jednostek organizacyjnych
przez niego nadzorowanych lub państwowych osób prawnych, za zgodą odpowiednio
właściwego organu albo organu uprawnionego do reprezentacji państwowej osoby prawnej.
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3. Przy wyposażeniu, o którym mowa w ust. 1, stosuje się: przepisy art. 51 ust. 2 i 4 i art.
53 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz.
1990 oraz z 2021 r. poz. 11 i 234), z zastrzeżeniem, że nie stosuje się art. 52 ust. 1 tej ustawy.
4. Minister Sprawiedliwości, wykonując ustalenia zawarte w akcie dotyczącym
utworzenia uczelni służb państwowych, przenosi na państwową osobę prawną własność
nieruchomości lub oddaje tej osobie nieruchomości gruntowe w użytkowanie wieczyste,
użytkowanie, użyczenie w drodze umowy zawartej w formie aktu notarialnego.
5. Minister Sprawiedliwości składa wniosek o założenie księgi wieczystej dla
nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej.
6. Minister Sprawiedliwości obowiązany jest do przekazywania informacji o wszelkich
danych i ich zmianach podlegających ewidencjonowaniu, zgodnie z art. 60b ust. 1 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, w terminie 14 dni od powzięcia
informacji o ich wystąpieniu,
7. Działanie określone w ust. 1 jest równoznaczne w wygaśnięciem trwałego zarządu
przysługującego

jednostkom

organizacyjnym

resortu

sprawiedliwości.

Minister

Sprawiedliwości, orzekając o wygaśnięciu trwałego zarządu, dotychczas sprawowanego przez
jednostkę organizacyjną, rozstrzyga zarządzeniem o zagospodarowaniu nieruchomości i
powiadamia ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania
przestrzennego oraz mieszkalnictwa, w odniesieniu do nieruchomości przeznaczonych na
potrzeby ministerstwa, albo właściwy organ w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
gospodarce nieruchomościami, w odniesieniu do pozostałych nieruchomości. Przepisu art. 46
ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami nie stosuje się.
Art. 50. 1. W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Minister
Sprawiedliwości może nieodpłatnie przejąć na rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości
nadzorowanej państwowej osoby prawnej, za jej zgodą, i przekazać je na rzecz nadzorowanej
uczelni służb państwowych lub innej nadzorowanej państwowej osoby prawnej. Przepis art. 51
ust. 2, art. 55a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
stosuje się odpowiednio.
2. W okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Minister
Sprawiedliwości może nieodpłatnie przejąć na rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości
państwowej osoby prawnej, za jej zgodą, i przekazać je na rzecz nadzorowanej uczelni służb
państwowych lub innej nadzorowanej państwowej osoby prawnej. Przepis art. 51 ust. 2, art.
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55a ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami stosuje się
odpowiednio.
3. Darowizny nieruchomości określonych w ust. 1 i 2, stanowiących przedmiot własności
Skarbu Państwa, dokonuje Minister Sprawiedliwości, wykonujący zadanie z zakresu
administracji rządowej. Art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce
nieruchomościami stosuje się.
4. Minister Sprawiedliwości składa wniosek o założenie księgi wieczystej dla
nieruchomości Skarbu Państwa oraz o wpis w księdze wieczystej.
5. Minister Sprawiedliwości przekazuje do wojewody informacje o umowach oraz innych
czynnościach prawnych związanych z obrotem nieruchomościami Skarbu Państwa, o którym
mowa w art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 197 r. o gospodarce nieruchomościami, zawierające:
1)

określenie strony umowy lub innej czynności prawnej;

2)

wartość nieruchomości i cenę nieruchomości;

3)

w przypadku darowizny nieruchomości lub innych nieodpłatnych rozporządzeń
podstawowe warunki umowy albo innej czynności prawnej, w szczególności cel.
Art. 51. Z zastrzeżeniem postanowień zawartych w art. 49 oraz art. 50, w sprawach tych

stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Art. 52. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)

art. 18 ust. 7, art. 36 ust. 4 art. 55, art. 119 ust. 3 i 4, art. 168 ust. 9, art. 205 i art. 264
ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów
wykonawczych wydanych na podstawie art. 18 ust. 7, art. 36 ust. 5, art. 55, art. 119 ust. 3
i 4, art. 168 ust. 9, art. 205 i art. 264 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym
niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej
ustawy;

2)

art. 24a ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują moc do dnia wejście w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 24a ust. 6 ustawy zmienianej w
art. 1, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;

3)

art. 47 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 3, zachowują moc do dnia wejście w życie
przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 47 ust. 2 ustawy zmienianej w art.
3, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
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Art. 53. 1. W latach 2021-2031 maksymalny limit wydatków budżetu państwa będących
skutkiem finansowym niniejszej ustawy wynosi 558 888 961 zł, z tym że w poszczególnych
latach limit wynosi:
1)

w 2022 r. ‒ 1 974 000 zł;

2)

w 2023 r. ‒ 25 423 899 zł;

3)

w 2024 r. ‒ 33 536 730 zł;

4)

w 2025 r. ‒ 57 582 580zł;

5)

w 2026 r. ‒ 72 286 299 zł;

6)

w 2027 r. ‒ 70 879 224 zł;

7)

w 2028 r. ‒ 73 251 634 zł;

8)

w 2029 r. ‒ 73 369 133 zł;

9)

w 2030 r. ‒ 75 243 791 zł;

10)

w 2031 r. ‒ 75 341 671 zł;
2. Minister Sprawiedliwości monitoruje wykorzystanie limitu wydatków, o którym mowa

w ust. 1, i dokonuje oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec każdego półrocza
i na koniec każdego roku kalendarzowego oraz w razie konieczności wdraża mechanizm
korygujący określony w ust. 3.
3. W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia w danym roku budżetowym
limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, Minister Sprawiedliwości wprowadza mechanizm
korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków budżetu państwa będących skutkiem
finansowym niniejszej ustawy.
Art. 54. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)

art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, art. 1 pkt 8 lit. b i c, art. 1 pkt 9, art. 1 pkt 12 lit. a tiret
trzecie, lit. h w zakresie dodawanego w art. 18 w ust. 1 pkt 9 i 10 i lit. i, i art. 6, które
wchodzą w życie po upływie 5 lat od dnia ogłoszenia;

2)

art. 1 pkt 3, pkt 4 lit. a i lit. b w zakresie dodawanego w art. 8 ust. 1b, art. 1 pkt 6 lit. b w
zakresie dodawanego ust. 1a w zakresie IWSW, art. 1 pkt 7, art. 1 pkt 11 lit. b w zakresie
dodawanego ust. 2a, art. 1 pkt 16, art. 1 pkt 20 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 23 w zakresie
art. 38a ust. 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 25 lit. a tiret drugie i lit. b w zakresie IWSW,
art. 1 pkt 27 w zakresie ust. 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 28 lit. a w zakresie dodawanego
ust. 3a w zakresie IWSW, art. 1 pkt 29, art. 1 pkt 32, art. 1 pkt 33, art. 1 pkt 34, art. 1 pkt
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39, art. 1 pkt 41, art. 1 pkt 42 lit. b, art. 1 pkt 44 lit. a w zakresie dodawanego w art. 50 w
ust. 2 pkt 4 i lit. b w zakresie dodawanego w art. 50 ust. 3a, art. 1 pkt 51, art. 1 pkt 58, art.
1 pkt 64 lit. b w zakresie IWSW, art. 1 pkt 68 w zakresie art. 88 pkt 3, art. 1 pkt 69, art. 1
pkt 73 w zakresie art. 98 ust. 3 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 95 w zakresie art. 173 ust. 3
pkt 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 98 w zakresie art. 192 pkt 1 i 3, art. 1 pkt 104 lit. b tiret
pierwsze w zakresie pkt 1 w zakresie IWSW i tiret drugie, art. 1 pkt 110 w zakresie
dodawanego art. 240a ust. 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 116 w zakresie dodawanego art.
246 ust. 2b, art. 1 pkt 119 lit. b w zakresie dodawanego art. 250 ust. 1a w zakresie IWSW
i ust. 1d, art. 2, art. 8- 21, art. 22 pkt 1 i 2 lit. a i lit. b w zakresie Szefa IWSW, art. 23-25,
art. 27, art. 31, art. 33 – 35, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia
ogłoszenia.

Za zgodność pod względem legislacyjnym i prawnym
Monika Walewska
Zastępca Dyrektora
Departamentu Legislacyjnego Prawa Karnego
w Ministerstwie Sprawiedliwości

Projekt, 02.11.2021 r.
UZASADNIENIE
Celem projektu ustawy jest nowelizacja ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie
Więziennej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1064 i 1728) w szerokim aspekcie, uwzględniając przestępczą
działalność osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Specyfika zadań Służby Więziennej oraz okoliczności i miejsca ich realizacji,
w przeważającym zakresie sprowadzające się do funkcjonowania w izolowanych od
przestrzeni publicznej jednostkach penitencjarnych i ukierunkowanych na prowadzenie
oddziaływania penitencjarnego i resocjalizacyjnego wobec osób skazanych na karę
pozbawienia wolności, z jednej strony skutkuje innym charakterem tej formacji względem
pozostałych służb mundurowych, z drugiej zaś implikuje potrzebę zapewnienia adekwatnych i
równorzędnych

mechanizmów

służących

utrzymaniu

najwyższych

standardów

jej

funkcjonowania. To podstawowe zadanie Służby Więziennej jest realizowane wobec osób
skazanych przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji
zawodowych, nauczania, specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych oraz zajęć
kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu. Z tym nadrzędnym celem
bezpośrednio łączy się ustawowe zadanie formacji polegające na zapewnieniu 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. Niemniej należy w tym
miejscu podkreślić, że zdarzają się sytuacje, w których osoby osadzone w zakładzie karnym
lub areszcie śledczym, podejmują działania wyczerpujące znamiona czynów zabronionych. Nie
bez znaczenia pozostaje fakt, że powierzchnia zakładu karnego czy aresztu śledczego jest
ograniczona i oddzielona murem, tworzącym granicę pomiędzy miejscem izolacji, a
przestrzenią wolnego świata. Negatywnie zmodyfikowane warunki, w jakich odbywa się
izolacja, mają charakter dezintegrujący. Warunki te sprzyjają powstaniu stanu agresji i napięcia
między osadzonymi, ale także zdarzają się w sytuacjach pomiędzy osadzonymi, a służbą
więzienną. Przemoc i agresja występują w zakładzie karnym w różnych postaciach. W
placówkach, w których osadzeni odbywają kary izolacyjne, przemoc nabiera jednak
dodatkowego aspektu, który należy opisywać w kategoriach patologicznych. Osoba skazana za
popełnione przestępstwo wkracza do innej rzeczywistości, zostając tym samym pozbawiona
poczucia wolności i niezależności. Fakt pozbawienia wolności uderza w status takiego
osadzonego, degraduje go i stygmatyzuje, co skłania do szukania akceptacji w środowisku
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przestępczym. W takich okolicznościach wytwarzają się negatywne stereotypy wyobrażenia o
więźniach jako ludziach „złych”. Wychodzi się z założenia, że skazany powinien
podporządkować się bez dyskusji, a uległość powinna następować na zasadzie rozkaz –
wykonanie. Prowadzi to do wytworzenia się sytuacji „drugiego życia”, która może stanowić
element zakładów karnych. Więźniowie pozostają pod wpływem dwóch różnych czynników:
administracji zakładu oraz podkultury więziennej. Poza istniejącymi regulaminami, przepisami,
normami prawnymi istnieje inne zamknięte środowisko, odrzucające resocjalizację,
nieprzestrzegające norm – życie więziennej podkultury, nieznane osobom pozostającym na
wolności.
Konsekwencją tak pojmowanych zadań ustawowych i dążenia do jak najwyższego
poziomu ich realizacji jest bezpośrednia styczność funkcjonariuszy Służby Więziennej z
osadzonymi bez względu na charakter popełnianych przez nich czynów zabronionych (lub o
które są podejrzani), a skutkujących zastosowaniem środków izolacji. Bezpośredni kontakt z
osobami izolowanymi, często powiązanymi ze światem zorganizowanej przestępczości,
bezpośrednio może wiązać się z zagrożeniem korupcją czy innymi próbami wywierania nacisku
na funkcjonariuszy ze strony tych osób lub osób z nimi powiązanych i pozostających na
wolności. Intensyfikacja tego rodzaju styczności wyróżnia Służbę Więzienną od innych
formacji,

a

skutkiem

bezpośredniego

kontaktu

funkcjonariuszy

z

osobami

ze świata przestępczego może być pokusa lub subiektywnie rozumiany przymus nawiązania
relacji nie tylko nagannej etycznie, ale stanowiącej czyn prawnie zabroniony. Jej źródeł należy
poszukiwać nie tylko poprzez pryzmat chęci doraźnego zysku, lecz również strachu o siebie i
o swoich najbliższych w kontekście, częstokroć realnych, gróźb karalnych. Kwestia ta jest
szczególnie istotna biorąc pod uwagę, że funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach
realizacji swoich ustawowych zadań związanych m.in. z zapewnieniem wykonywania
tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego
o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, bezpośrednio związani są z funkcjonowaniem
wymiaru sprawiedliwości, z drugiej zaś strony ich rolą jest ochrona społeczeństwa przed
sprawcami

przestępstw

lub

przestępstw

skarbowych,

osadzonymi

w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Uwzględniając powyższą charakterystykę funkcjonowania Służby Więziennej proponuje
się powołanie w ramach tej formacji Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (IWSW),
który będzie wyodrębnioną jednostką organizacyjną realizującą zadania polegające na
rozpoznawaniu, zapobieganiu i wykrywaniu:
1)

osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych;
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2)

osób niebędących funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej w
związku z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub
pracowników Służby Więziennej;

3)

funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w związku z wykonywaniem
czynności służbowych.

Z perspektywy prawno-organizacyjnej proponowane rozwiązanie znajduje swoje bezpośrednie
odzwierciedlenie w obowiązujących i sprawdzających się w codziennej praktyce przepisach
regulujących funkcjonowanie innych formacji. Wspomnieć w tym wypadku można chociażby
o działającym na podstawie art. 5b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji – Biurze Spraw
Wewnętrznych Policji czy powołanym na podstawie art. 3c ustawy z dnia 12 października 1990
r. o Straży Granicznej – Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. Tego typu
uprawnienia posiadają również formacje, których podstawowym celem funkcjonowania nie jest
zapobieganie przestępczości. Przykładem jest Służba Ochrony Państwa, do zadań której, na
podstawie art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa, należy
rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie popełnianych przez funkcjonariuszy SOP i
pracowników SOP przestępstw określonych w art. 228, art. 229, art. 231, art. 265 i art.
266 ustawy

z

dnia

6

czerwca

1997

r.

–

Kodeks

karny,

w

związku

z wykonywaniem obowiązków służbowych., czy też Biuro Inspekcji Wewnętrznej utworzone
w 2018 r. Ministerstwie Finansów, na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie
ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 2354). Zgodnie z art. 12d ww. ustawy
minister właściwy do spraw finansów publicznych nadzoruje realizację zadań KAS w zakresie:
1) prawidłowości realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych, w zakresie, w jakim nie
narusza to kompetencji prokuratury i sądu;
2) prowadzenia czynności wyjaśniających i postępowań dyscyplinarnych;
3) rozpoznawania i wykrywania popełnianych przez funkcjonariuszy oraz pracowników
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS przestępstw umyślnych ściganych z
oskarżenia publicznego oraz przestępstw skarbowych, a także zapobiegania tym
przestępstwom;
4) realizacji obowiązku składania oświadczeń o stanie majątkowym przez funkcjonariuszy oraz
pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS, a także ich analizy przez
właściwych przełożonych w zakresie, w jakim nie narusza to kompetencji Centralnego Biura
Antykorupcyjnego;
5) przestrzegania zasad etyki zawodowej przez funkcjonariuszy oraz pracowników
zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych KAS;
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6) gromadzenia i przetwarzania danych osobowych przez Służbę Celno-Skarbową.
Powyższe zadania są wykonywane przy pomocy komórki organizacyjnej właściwej w
sprawach nadzoru wewnętrznego w KAS. w celu analizowania, eliminowania i ujawniania
naruszeń prawa lub zasad etyki zawodowej, egzekwowania działania zgodnego z przepisami
prawa oraz z zasadami etyki zawodowej, w związku z koniecznością zapewnienia
przestrzegania praw i wolności człowieka i obywatela, a dotyczą działalności m.in dyrektorów
izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych, naczelników urzędów celnoskarbowych, dyrektora Krajowej Szkoły Skarbowości, oraz dyrektorów właściwych w
sprawach KAS komórek organizacyjnych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do
spraw finansów publicznych.
W Służbie Więziennej funkcjonowała dotychczas jedynie komórka organizacyjna
w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej – Biuro Spraw Wewnętrznych, która była
odpowiedzialna m.in. za:
1)

prowadzenie

działań

profilaktycznych

w zakresie

niedopuszczalnych

zachowań

funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej, o których mowa w art. 28 ustawy o Służbie
Więziennej, a także ujawnianie takich przypadków;
2)

inicjowanie

przedsięwzięć

zmierzających

do podniesienia

świadomości

wśród

funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w zakresie zagrożeń związanych
z korupcją oraz przedstawianie propozycji mechanizmów przeciwdziałania korupcji w Służbie
Więziennej;
3) realizację zadań w zakresie inicjowania, planowania i przeprowadzania kontroli
zewnętrznych jednostek organizacyjnych;
4) koordynację zadań w zakresie załatwiania skarg, próśb, petycji i wniosków w sprawach
funkcjonariuszy, interesantów oraz osób pozbawionych wolności, a także sprawowanie w tym
zakresie nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej;
5) wykonywanie zadań dotyczących analizowania i przechowywania oświadczeń o stanie
majątkowym funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Wskazana powyżej komórka organizacyjna realizowała zadania szkoleniowe, kontrolne
oraz nadzorcze, natomiast nie była wyposażona w uprawnieninia pozwalające na realizację
zadań polegających na rozpoznawaniu, zapobieganiu i wykrywaniu przestępstw popełnionych
przez osadzonych, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w związku z
wykonywaniem czynności służbowych. Jest to tym bardziej istotne, iż możliwości
wykonywania przez inne służby, jak Policja czy Centralne Biuro Antykorupcyjne, zadań w
zakresie przykładowo zwalczania przestępczości korupcyjnej w Służbie Więziennej, jest
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znacząco utrudnione ze względu na hermetyczny charakter środowiska osadzonych i
funkcjonariuszy tej formacji oraz odizolowany wymiar miejsc, w których może dochodzić do
nawiązania wskazanych wcześniej relacji. Należy zauważyć, że tylko znając charakter formacji
i jej wewnętrzne uwarunkowania można skutecznie zwalczać tego rodzaju zagrożenia.
Podkreślić należy, że dotychczasowe zadania Służby Więziennej oraz odpowiadające im
uprawnienia

są

ukierunkowane

na

prowadzenie

oddziaływania

penitencjarnego

i resocjalizacyjnego oraz zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscach
izolacji. Przy czym funkcjonariusze Służby Więziennej nie zostali wyposażeni w żadne
uprawnienia pozwalające z jednej strony na rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie
przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy i pracowników SW, z drugiej zaś
umożliwiające skuteczne podjęcie bezpośrednich działań w stosunku do sprawców tych
przestępstw, a związanych z funkcjonowaniem formacji. Dlatego też, proponuje się przyznanie
wąskiej grupie funkcjonariuszy Służby Więziennej, wykonujących wyłącznie zadania w
ramach IWSW, uprawnień do prowadzenia czynności administracyjno-porządkowych oraz
operacyjno-rozpoznawczych, na wzór innych służb porządku publicznego.
Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem

do zadań IWSW będzie należało

rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępczości popełnianej przez osadzonych,
funkcjonariuszy i pracowników SW oraz przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu
popełnianych na szkodę SW, określonych w projektowanym art. 23ao, popełnionych także
przez osoby niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej w związku
z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub pracowników Służby
Więziennej.
Na czele IWSW stanie Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (Szef
IWSW), będący organem, powoływany przez Ministra Sprawiedliwości.
W kontekście zapewnienia realnych instrumentów cywilnego nadzoru Szef IWSW będzie
zobowiązany do niezwłocznego przedstawiania Ministrowi Sprawiedliwości informacji i
materiałów mogących mieć istotne znaczenie dla sprawowania nadzoru nad SW. Minister
Sprawiedliwości w każdym czasie będzie mógł również żądać informacji i materiałów z
realizacji zadań przez Szefa IWSW. Ponadto prerogatyną Ministra Sprawiedliwości będzie
możliwość polecenia Szefowi IWSW objęcia rozpoznaniem określonych obszarów działania
osadzonych oraz funkcjonariuszy SW w kontekście przestępstw popełnionych przez
osadzonych oraz funkcjonariuszy i pracowników SW w związku z wykonywaniem czynności
służbowych.. Z kolei Szef IWSW raz w roku do 31 stycznia będzie przedstawiać Ministrowi
Sprawiedliwości informację o działalności IWSW.
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Należy zauważyć, że proponowane zmiany wprost wpisują się w art. 146 ust. 4 pkt 7
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z którym w zakresie i na zasadach określonych
w Konstytucji i ustawach Rada Ministrów w szczególności zapewnia bezpieczeństwo
wewnętrzne

państwa

oraz

porządek

publiczny.

Pomimo

nałożonej

powyższej

odpowiedzialności konstytucyjnej Minister Sprawiedliwości obecnie nie dysponuje
uprawnieniami pozwalającymi na podejmowanie skutecznych działań nadzorczych w zakresie
funkcjonowania Służby Więziennej.
Jeżeli informacje i materiały uzyskane przez IWSW będą dostatecznie uzasadniać
podejrzenie popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub
wykroczenia skarbowego albo potwierdzać jego popełnienie, Szef IWSW będzie zawiadamiać
organ właściwy dla ścigania sprawcy.
I.

Zmiany w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej:

art. 2 ust. 2 pkt 7a i pkt 10, art. 12 ust. 2 ust. 2 pkt 5a i 5b oraz zmiany w obrębie art. 18
Mając na uwadze potrzebę szeroko pojętej, wieloelementowej edukacji prawnej związanej z
prewencją przestępstw adresowanej zwłaszcza do młodzieży, przede wszystkim szkół
ponadpodstawowych, nieodzowne wydaje się systemowe włączenie w ten proces jednostek
penitencjarnych i Służby Więziennej. W chwili obecnej zaangażowanie jednostek
penitencjarnych odbywało się w sposób nieusystematyzowany w ramach lokalnych
porozumień pomiędzy kierownictwem szkół a kierownictwem jednostek penitencjarnych.
Wizyty młodzieży w jednostkach penitencjarnych czy też prelekcje realizowane przez
funkcjonariuszy Służby Więziennej, niekiedy również z udziałem osób pozbawionych
wolności, wynikają z zapotrzebowania zgłaszanego przez kierownictwo szkół. Forma oraz cel
prowadzonych prelekcji, spotkań czy wizyt w jednostkach penitencjarnych ma też bardzo
zróżnicowany zakres i nie przyjmuje formy systemowej. Często inicjatywy te mają charakter
prezentacji więziennictwa i jednostek jako elementu systemu państwa w ramach realizacji
programu z wiedzy o społeczeństwie, w innych przypadkach przyjmują formę profilaktyki
przestępczości, najczęściej jednak zajęcia te realizowane są w ramach edukacji młodzieży klas
mundurowych (w Polsce funkcjonują klasy o profilu – Służba Więzienna). Nie licząc zajęć dla
klas mundurowych, nie ma określonego jednolitego systemowego zakresu merytorycznego dla
tego rodzaju zajęć.
Uwzględniając zapotrzebowanie społeczne, jak też obowiązek organów Państwa w zakresie
profilaktyki przeciwdziałania przestępczości oraz edukacji ukierunkowanej na kształtowanie
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prospołecznych postaw obywatelskich, wskazać należy na konieczność regulacji ustawowej
zakresu oraz zaangażowania poszczególnych organów Służby Więziennej.
Projekt przewiduje przejęcie od Policji przez Służbę Więzienną czynności konwojowania osób
pozbawionych wolności do udziału w czynnościach procesowych, jeżeli będzie to wynikało z
realizacji polecenia wydanego przez właściwy organ z wyłączeniem doprowadzania w celu
czasowego wydania właściwym organom państwa obcego lub do zakładów leczniczych.
II. Część szczegółowa:
art. 2 ust. 2b
W nowym brzmieniu art. 2 ust. 2b ustawy o Służbie Więziennej wprowadzono skrót
„MSiPK”, oznaczający urząd obsługujący Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuraturę Krajową,
celem dalszego stosowania go w projektowanym art. 18c tej ustawy, który określać będzie
czynności

służbowe

realizowane

przez

funkcjonariuszy

Służby

Więziennej

w Ministerstwie Sprawiedliwości i Prokuraturze Krajowej. Jednocześnie wskazano, że formą
w jakiej Minister Sprawiedliwości powierzy to zadanie, będzie zarządzenie.
art. 2 ust. 2c i 2d
Zgodnie w projektowanymi przepisami Służba Więzienna, w zakresie określonym przez
Ministra Sprawiedliwości w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i
wychowania, będzie miała możliwość współuczestniczyenia w kształtowaniu postaw
obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży. W tym celu Dyrektor Generalny
będzie określał w drodze zarządzenia sposób realizacji szkolenia strzeleckiego młodzieży w
jednostkach organizacyjnych, w tym:
1) organizację i dokumentację szkolenia strzeleckiego,
2) obowiązki i funkcje związane z prowadzeniem szkolenia strzeleckiego,
3) rodzaje i formy szkolenia strzeleckiego,
4) warunki dopuszczenia do szkolenia strzeleckiego,
5) podstawowe komendy podczas strzelań,
6) obowiązki uczestników szkolenia strzeleckiego,
7) zasady użytkowania i wymagania dotyczące strzelnic będących w zarządzie
Służby Więziennej, z których korzystać będzie młodzież
- mając na względzie zapewnienie potrzeb edukacyjnych młodzieży w tym zakresie oraz
zapewnienie bezpiecznego przebiegu szkolenia strzeleckiego.
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art. 2 ust. 3-6
Uchylenie przedmiotowych przepisów jest wynikiem przejęcia dotychczasowych zadań
Rady Polityki Penitencjarnej przez SWWS oraz formalnym zniesieniem Rady na mocy art. 35
niniejszego projektu.
Projektowane istotne zwiększenie autonomii SWWS stanowi daleko idącą gwarancję
dalszego kompetentnego i bezstronnego realizowania przez tę Uczelnię dotychczasowych
zadań Rady. Należy zauważyć, że mimo ponad dziesięcioletniego funkcjonowania Rady jako
organu doradczego Ministra Sprawiedliwości, jej działalność nie wpłynęła w zasadniczy
sposób

na

funkcjonowanie

Służby

Więziennej

i

szeroko

rozumianego

wymiaru

sprawiedliwości oraz na kształtowanie polityki penitencjarnej kraju. Ze względu na swój
charakter SWWS będzie też miała znacznie szersze możliwości prowadzenia badań naukowych
i analizy bieżących problemów w zakresie polityki penitencjarnej, a także inicjowania i
wspierania przedsięwzięć służących poprawie bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników
Służby Więziennej oraz osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych.
art. 4 ust. 4-5
Projekt przewiduje powstanie obowiązku współpracy pomiędzy Służbą Więzienną
a przywięziennym zakładem pracy wskazanym w decyzji Ministra Sprawiedliwości,
o której mowa w art. 105b § 4 i art. 217c § 5 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny
wykonawczy, przy realizacji uprawnień skazanych i tymczasowo aresztowanych do rozmów
telefonicznych. W tym celu przewiduje się zawarcie porozumienia, w którym określone zostaną
warunki techniczne i wymogi dla systemu służącego realizacji uprawnień skazanych
i tymczasowo aresztowanych do rozmów telefonicznych, a także czas trwania porozumienia
i inne istotne jego elementy.
art. 7 pkt 1a, art. 8 ust. 1a i 1b, art. 11a-11c
Uwzględniając charakterystykę funkcjonowania Służby Więziennej, przedstawioną
we wstępnej części uzasadnienia, proponuje się powołanie w ramach tej formacji Inspektoratu
Wewnętrznego Służby Więziennej (IWSW), który będzie wyodrębnioną jednostką
organizacyjną, nadzorowaną przez Ministra Sprawiedliwości. Na czele IWSW stanie Szef
Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (Szef IWSW), będący organem powoływanym
przez Ministra Sprawiedliwości.
W celu zapewnienia realnych instrumentów cywilnego nadzoru Szef IWSW będzie
zobowiązany do niezwłocznego przedstawiania Ministrowi Sprawiedliwości informacji i
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materiałów mogących mieć istotne znaczenie dla sprawowania nadzoru nad SW. Minister
Sprawiedliwości w każdym czasie będzie mógł również żądać informacji i materiałów z
realizacji zadań przez Szefa IWSW. Ponadto Szef IWSW raz w roku do 31 stycznia
przedstawiać będzie Ministrowi Sprawiedliwości informację o działalności IWSW.
W ramach sprawowania cywilnego nadzoru nad Służbą Więzienną, Minister
Sprawiedliwości będzie mógł uzyskać pochodzącą np. ze skarg lub materiałów kontrolnych,
informację o możliwej przestępczej działalności osadzonych w zakładach karnych i aresztach
śledczych, a następnie ewentualnie współpracujących z nimi funkcjonariuszy SW. Mając na
uwadze konieczność zapewnienia sprawnych mechanizmów weryfikacji tego rodzaju
potencjalnych nieprawidłowości (weryfikacja taka nie jest możliwa do dokonania w ramach
zwykłych instrumentów nadzorczych lub kontrolnych) proponuje się umożliwienie Ministrowi
Sprawiedliwości wydawania poleceń Szefowi IWSW o objęcie rozpoznaniem określonych
obszarów działań funkcjonariuszy Służby Więziennej. Pozwoli to na skorzystanie z pełnego
zakresu uprawnień przyznanych Szefowi IWSW.
Szef IWSW będzie przełożonym funkcjonariuszy pełniących służbę IWSW (w zakresie
kadrowym będzie miał uprawnienia m.in. do wydawania opinii służbowych, mianowania na
stanowiska służbowe, zwalniana ze służby czy podejmowania decyzji w kwestiach
dyscyplinarnych).
W strukturze Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej zostaną utworzone
Wydziały zamiejscowe IWSW.
art. 8 ust. 1c
W art. 8 ust. 1c przewidziano możliwość tworzenia w ramach okręgowych inspektoratów
SW Grup Interwencyjnych Służby Więziennej oraz określono ich definicję i skrót „GISW”,
celem dalszego zastosowania go w art. 11 ust. 1 pkt 6a oraz w art. 12 ust. 2 pkt 4a tej ustawy,
w których określono zakres działania Dyrektora Generalnego Służby Więziennej oraz
dyrektorów okręgowych Służby Więziennej w odniesieniu do ustalenia zasad organizacji,
zakresu działania i nadzoru nad Grupami Interwencyjnymi Służby Więziennej.
Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami GISW będzie odpowiedzialne za prowadzenie
działań w zakresie zapobiegania zagrożeniom mogącym wystąpić w SW lub ich likwidacji oraz
działań wymagających użycia specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki
działania.
art. 8 ust. 3
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Propozycja zawarta w art. 8 ust. 3 – dopisania do tego przepisu słowa: „grupy” – związana
jest z wieloletnią praktyką tworzenia w zakładach karnych i aresztach śledczych grup np.:
uderzeniowej, odwodowej, transportowej, ratowniczej, przeciwpożarowej, medycznej,
konwojowej, pościgowej i innych niezbędnych w tych jednostkach organizacyjnych Służby
Więziennej, których zadaniem jest m.in. zapobieganie zagrożeniom dla bezpieczeństwa i
porządku w zakładach karnych i aresztach śledczych.
Konsekwencją zmian wprowadzonych w art. 8, było znowelizowanie art. 10.
art. 11 ust. 1 pkt 2a
Mając na uwadze, że w Służbie Więziennej od wielu lat istnieje system powiadamiania oparty
o służby dyżurne oraz są prowadzone czynności dotyczące zdarzeń mogących wystąpić w
Służbie Więziennej, na których w głównej mierze opierają się także statystyki więzienne,
niezbędnym wydaje się podniesienie tej materii na poziom ustawowy i dodanie w projekcie
ustawy nowej regulacji art. 11 ust. 1 pkt 2a, zawierającej upoważnienie dla Dyrektora
Generalnego Służby Więziennej do ustalenia organizacji służby dyżurnej w jednostkach
organizacyjnych, w tym sposobu i trybu informowania o zdarzeniach, które wystąpiły w
Służbie Więziennej oraz ustalenie sposobu i trybu przeprowadzania czynności sprawdzających
dotyczących tych zdarzeń oraz sposobu ich dokumentowania. To rozwiązanie legislacyjne
pozwoli także na skorelowanie nowych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy w art. 240
ust. 4 - 4f z wydanym na podstawie nowego upoważnienia zarządzeniem Dyrektora
Generalnego Służby Więziennej.
art. 11 ust. 1 pkt 3, 3b, 4a i 6a
Wykreślenia w art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy o Służbie Więziennej wymaga zapis dotyczący
regulowania przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej rodzaju uzbrojenia i środków
ochrony stosowanych przez funkcjonariuszy, gdyż zgodnie z art. 17 ust. 2 tej ustawy należy
to do kompetencji Ministra Sprawiedliwości, który określa w drodze rozporządzenia uzbrojenie
Służby Więziennej, rodzaje broni i środków ochrony stosowanych przez funkcjonariuszy w
czasie pełnienia obowiązków służbowych.
art. 11 ust. 1 pkt 3b
Przepis ten wprowadza upoważnienia dla Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
do ustalenia zasad gospodarowania uzbrojeniem i środkami ochrony przez funkcjonariuszy w
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jednostkach organizacyjnych. Jest to niezwykle ważny element funkcjonowania Służby
Więziennej, który po określeniu przez Ministra Sprawiedliwości rodzajów broni i środków
ochrony, które mają stosować funkcjonariusze SW, pozwoli Dyrektorowi Generalnemu SW na
określenie w drodze zarządzenia zasad gospodarowania nimi w Służbie Więziennej.
Zarządzenie

obejmować

będzie

między

innymi

organizację

służby

uzbrojenia,

odpowiedzialność w gospodarowaniu uzbrojeniem i środkami ochrony, organizację i ochronę
magazynów uzbrojenia, zaopatrywanie w uzbrojenie i środki ochrony oraz ich
zagospodarowanie, normy zaopatrzenia w uzbrojenie i środki ochrony oraz zasady obliczania
jego należności, wydawanie i przyjmowanie uzbrojenia i środków ochrony, wyposażanie
magazynów uzbrojenia i funkcjonariuszy w uzbrojenie i środki ochrony, podstawowe zasady
przechowywania i gospodarowania uzbrojeniem i środkami ochrony, postępowanie w razie
utraty, zniszczenia, odnalezienia, lub zużycia uzbrojenia i środków ochrony, sposób
postępowania w przypadku niekontrolowanego wystrzału z broni palnej, przystrzeliwanie broni
palnej oraz obsługę bieżącą, ewidencję, naprawę, klasyfikację, sposób prowadzenia
inwentaryzacji, przewożenia i kontroli gospodarowania uzbrojeniem i środkami ochrony.
art. 11 ust. 1 pkt 4a
Przepis art. 11 ust. 1 pkt 4a wprowadza upoważnienie dla Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej do wydawania wzorów druków ochronnych i znaków umownych. Wzory
druków ochronnych będą obejmować m.in. książki rozkładów służby, książki przebiegu służby,
książki poleceń, książki kluczy specjalnych, książki ewidencji pobytu osadzonych, protokół
kontroli celi mieszkalnej, przepustki (w sumie 44 druki i 38 znaków umownych). Druki i znaki
umowne są niezbędne w pracy penitencjarno-ochronnej.
Przepis art. 11 ust. 1 pkt 6a wprowadza podstawę prawną dla Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej do ustalania zasad organizacji i zakresu działania Grup Interwencyjnych
Służby Więziennej.
art. 11 ust. 1a-1b
Dodanie tych przepisów jest podyktowane koniecznością wprowadzenia przepisu
kompetencyjnego do podejmowania działań zmierzających do badania i przeciwdziałania
zjawiskom kryminogennym i przestępczym, które mogą wystąpić wśród funkcjonariuszy
oraz

pracowników

więziennictwa,

co

ma

bezpośredni

wpływ

na bezpieczeństwo jednostek i wykonanie kary pozbawienia wolności, ale także na wizerunek
służby w opinii publicznej.
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art. 12 ust. 2 pkt 4a
Treść projektowanego przepisu umożliwi (po ustaleniu przez Dyrektora Generalnego
Służby Więziennej zasad organizacji i zakresu działania GISW) dyrektorowi okręgowemu
Służby Więziennej organizację w oparciu o podległe jednostki organizacyjne GISW i nadzór
nad jej działaniem. Przedstawiona propozycja związana jest z brakiem obecnie na poziomie
ustawowym regulacji w tym zakresie i oparta jest o wypracowany już model działania GISW
gdzie w każdym Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej działa taka grupa, dla której
bazę etatowo – organizacyjną tworzą wskazane przez dyrektora okręgowego Służby
Więziennej zakłady karne i areszty śledcze.
art. 15
Zgodnie z dotychczasową treścią art. 15 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r.
o Służbie Więziennej, Święto Służby Więziennej zostało ustanowione w dniu 8 lutego. Data ta
upamiętnia wydanie przez Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego w dniach 7 i 8 lutego 1919
r. dekretów o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie
„Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Na podstawie tych aktów prawnych, jednych z
pierwszych wydanych w odrodzonej Polsce, utworzono Straż Więzienną, której tradycje
kontynuuje Służba Więzienna.
W niniejszym projekcie proponuje się, aby zachowując dotychczasowe obchody w SW
wspominające dzień wydania dekretu przez Naczelnika Państwa, Józefa Piłsudskiego,
ustanowić 8 lutego Dniem Tradycji i Etosu Służby Więziennej. W ten sposób w dalszym ciągu
budowana będzie tradycja Formacji i upamiętnione zostaną akty prawne, które były
fundamentem dla powstania w odrodzonej Rzeczypospolitej nowoczesnego więziennictwa, co
właściwe wpłynie na poczucie funkcjonariuszy przynależności do służby będącej jednym z
filarów bezpieczeństwa Państwa Polskiego i obywateli.
Jednocześnie w projekcie proponuje się ustanowienie drugiego wyjątkowego dla Służby
Więziennej dnia, który ustawa wyznacza na 29 czerwca każdego roku. Od lat bowiem właśnie
w czerwcu – z okazji Dnia Świętego Pawła, formalnie ustanowionego patrona formacji –
organizowane są obchody Święta Służby Więziennej, połączone z uroczystą ceremonią nadania
pierwszego stopnia oficerskiego w miejscu szczególnym dla Polski i Polaków, na Placu
Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W uroczystości tej biorą udział najważniejsze
osoby w Państwie, z Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałkami Sejmu i Senatu,
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Prezesem Rady Ministrów, Ministrem Sprawiedliwości i innymi członkami Rady Ministrów,
ale także tysiące obywateli, którzy wspólnie z funkcjonariuszami w tej szczególnej dla SW
dacie świętują i korzystają z atrakcji przygotowanych dla nich w ramach pikników
patriotycznych. W ten sposób, niezależnie od czerpania wzorców z tradycji państwowej i
dorobku Ojców Niepodległości, Służba Więzienna buduje tradycję, zakorzenioną silnie w
etosie niepodległościowym, przy czym bazuje ona na pięknej idei uroczystego obchodzenia
Święta Formacji z udziałem nie tylko przedstawicieli władz państwowych i samorządowych,
ale przede wszystkim obywateli. Ma to wyjątkowe znaczenie dla oceny SW w oczach
społeczeństwa oraz buduje poczucie dumy przynależności do formacji u funkcjonariuszy SW.

art. 16 ust. 2-2b
W związku z utworzeniem IWSW planuje się wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą
Minister Sprawiedliwości nadaje na wniosek Szefa IWSW sztandar IWSW, natomiast w
odniesieniu do SWWS na wniosek Rektora tej uczelni.
art. 18 ust. 1 pkt 3
Nowe brzmienie przepisów dotyczących kontroli wiąże się z przygotowanymi zmianami
w Kodeksie karnym wykonawczym, polegającymi na dodaniu Rozdziału XVb Kontrola
skazanych i tymczasowo aresztowanych. Przepisy te regulują kwestie związane min. z kontrolą
osobistą czy kontrolą pobieżną. Nadto projektowane tam przepisy wprowadzają definicje
przedmiotów niebezpiecznych jak również substancji psychoaktywnych. Tak więc projekt
zakłada, że funkcjonariusze Służby Więziennej będą mieli uprawnienia do żądania od osób
ubiegających się o wstęp oraz opuszczających jednostkę organizacyjną Służby Więziennej oraz
od funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej wychodzących z tej jednostki i
wchodzących do tej jednostki do przekazania do depozytu przedmiotów niedozwolonych, o
których mowa w art. 242 § 16 k.k.w., dokonywania kontroli pobieżnej, sprawdzania pojazdów
wjeżdżających oraz wyjeżdżających, a także ładunków tych pojazdów, również przy pomocy
środków technicznych i psów służbowych wytresowanych w zakresie wyszukiwania
przedmiotów

niedozwolonych

i

substancji

psychoaktywnych,

o

których

mowa

w art. 242 § 12a k.k.w., jak również w uzasadnionych przypadkach – dokonywania kontroli
osobistej tych osób.
art. 18 ust. 1 pkt 7a
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Uprawnienia do podjęcia pościgu przez funkcjonariuszy Służby Więziennej, jeżeli zbieg
znajduje się w ich polu widzenia lub znany jest im kierunek jego ucieczki lub po ustaleniu czasu
i

kierunku

ucieczki

do

zorganizowania

pościgu,

były

dotychczas

uregulowane

na poziomie aktu wykonawczego, tj. rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17
października 2016 r. w sprawie sposobów ochrony jednostek organizacyjnych Służby
Więziennej (Dz.U. poz. 1804). W ocenie projektodawcy stanowią one materię ustawową i z
uwagi na to przepisy te zostały bezpośrednio przeniesione do ustawy pragmatycznej.
art. 18 ust. 2 i ust. 3 pkt 2
Projektowane

zmiany

mają

charakter

redakcyjno-dostosowujący

w

związku

ze zmianami art. 18 ust. 1 pkt 3.
art. 18 ust. 3a, ust. 3b, ust. 3ba, ust. 3bb i ust. 3e
W związku z projektowanym uregulowaniem na gruncie Kodeksu karnego
wykonawczego (rozdział XVb k.k.w.) kontroli osobistej skazanych i tymczasowo
aresztowanych, konieczne stało się wprowadzenie odpowiednich zmian również w zakresie
kontroli osobistej osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Służbie Więziennej
– celem zapewnienia spójności tych regulacji oraz tożsamych standardów przeprowadzania
tych czynności.
art. 18 ust. 3c, ust. 3f i ust. 3g
Uchylenie art. 18 ust. 3c ustawy o Służbie Więziennej to zmiana wynikowa, gdyż kwestie
protokołu z kontroli określono w nowym art. 18 ust. 3f i 3g ustawy o Służbie Więziennej.
art. 18 ust. 3d i ust. 3e
W

projekcie

zawarto

definicję

kontroli

pobieżnej,

która

będzie

polegać

na powierzchownym sprawdzeniu odzieży, obuwia, przedmiotów znajdujących się na ciele
osoby kontrolowanej lub przez nią posiadanych, która dokonywana będzie wzrokowo
lub manualnie lub za pomocą środków technicznych przeznaczonych do wykrywania
przedmiotów niedozwolonych lub substancji psychoaktywnych, sprawdzenia biochemicznego
lub z wykorzystaniem psa wytresowanego w zakresie wyszukiwania przedmiotów
niedozwolonych lub substancji psychoaktywnych. Również w tym przypadku, nadając
brzmienie projektowanym przepisom, uwzględniono konieczność zapewnienia spójności oraz
tożsamych standardów przeprowadzania tych czynności jak przy kontroli pobieżnej skazanych
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i

tymczasowo

aresztowanych

uregulowanej

w

projektowanym

rozdziale

XVb k.k.w.
art. 18 ust. 7
Mając na uwadze ww. propozycje zmiany przepisów regulujących kontrolę osobistą
i kontrolę pobieżną osób, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o Służbie Więziennej,
zmianie podlegać będzie także upoważnienie dla Ministra Sprawiedliwości, która określi w
drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób realizacji działań funkcjonariuszy Służby
Więziennej w tym zakresie.
art. 18b
Dodanie art. 18b ustawy o Służbie Więziennej wynika z braku w obowiązującym
porządku prawnym odpowiednich w tym zakresie regulacji. Mając na uwadze fakt, że żądanie
poddania się badaniu na obecność w organizmie substancji psychoaktywnej jest ingerencją
w sferę praw i wolności obywatelskich, stwierdzić należy, iż zaproponowane rozwiązanie jest
jedynym możliwym sposobem rozstrzygnięcia omawianej sprawy. Zaznaczenia wymaga,
że uwagi dotyczące braku stosownych regulacji w przedmiotowym zakresie kierował Rzecznik
Praw Obywatelskich w prowadzonej w latach 2016-2017 z resortem sprawiedliwości
korespondencji. Proponowane rozwiązania wychodzą naprzeciw stanowisku Rzecznika Praw
Obywatelskich i jednocześnie wpisują się w stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości
wyrażone w piśmie skierowanym do Rzecznika Praw Obywatelskich z dnia 19 kwietnia 2017
r., w którym stwierdzono, że Ministerstwo Sprawiedliwości rozważy podjęcie stosownej
inicjatywy

legislacyjnej

obejmującej

zmiany

w ustawie o Służbie Więziennej, które wprost wskazywałyby na konieczność poddania się
stosownemu badaniu przez osoby ubiegające się o wstęp na teren jednostek penitencjarnych w
razie uzasadnionego podejrzenia, że są pod wpływem alkoholu, środków odurzających
lub substancji psychotropowych, a także sposób i tryb wykonywania takiego badania.
Należy zauważyć, że w obecnej chwili, w przypadkach wskazujących na ewidentne spożycie
alkoholu, środków odurzających lub substancji psychotropowych przez osobę ubiegającą się
o wstęp na teren jednostki penitencjarnej, w celu przeprowadzenia odpowiedniego badania
funkcjonariusze Służby Więziennej zmuszeni są do wzywania Policji, co wiąże się
z komplikacjami o charakterze organizacyjnym, które nie będą zachodziły po wyposażeniu
funkcjonariuszy Służby Więziennej w postulowane kompetencje do samodzielnego
przeprowadzania takich badań. Jednocześnie art. 18b pozwoli funkcjonariuszom Służby
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Więziennej na odmowę wstępu na teren jednostki organizacyjnej Służby Więziennej osobie,
wobec której zachodzi uzasadnione podejrzenie, że jest chora (ma podwyższoną temperaturę
ciała) na chorobę zakaźną np. Covid-19. Z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną
oraz inne okoliczności, które mogą wystąpić w przyszłości, dodanie takiego uprawnienia
dla funkcjonariuszy Służby Więziennej staje się koniecznością i będzie skutkowało
zwiększeniem bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych.
art. 18c
Projektowany art. 18c ustawy o Służbie Więziennej związany jest z projektowanymi
zmianami w Kodeksie karnym wykonawczym w zakresie kontroli skazanych i tymczasowo
aresztowanych. Konieczne stało się wskazanie w ustawie o Służbie Więziennej,
które z kontroli będą mogły być realizowane także przez pracowników Służby Więziennej.
art. 18d
Kolejną kategorią osób kontrolowanych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej
są osoby ubiegające się o wstęp oraz opuszczające teren Ministerstwa Sprawiedliwości
i Prokuratury Krajowej (w przypadku powierzenia Służbie Więziennej w zakresie określonym
przez Ministra Sprawiedliwości zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w tych obiektach) –
podstawę prawną do poddawania ich kontroli zawiera projektowany art. 18d ustawy o Służbie
Więziennej. Mając na uwadze, że urzędy obsługujące organy administracji rządowej nie są
jednostkami organizacyjnymi Służby Więziennej i ich funkcjonowanie znacznie różni się od
funkcjonowania zakładów karnych i aresztów śledczych, w projekcie zaproponowano
usunięcie fikcji prawnej zawartej w art. 23a ustawy o Służbie Więziennej, nakazującym przez
jednostkę organizacyjną Służby Więziennej w zakresie zapewnienia przez Służbę Więzienną
porządku i bezpieczeństwa, rozumieć także urząd obsługujący Ministra Sprawiedliwości oraz
Prokuraturę Krajową. Wskazać należy również, że rozwiązanie to miało charakter tymczasowy
i nie było oceniane jako trafne i czytelne oraz nie uwzględniało w sposób dostateczny specyfiki
służby w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej oraz w urzędzie
obsługującym Ministra Sprawiedliwości i w Prokuraturze Krajowej. Zważyć należy, że
niejednorodny charakter realizowanych w obu przypadkach zadań powoduje, że obecnie
obowiązujące przepisy, nie uwzględniające w sposób dostateczny ich specyfiki, powinny ulec
zmianie. Wobec powyższego w projektowanym art.18d ustawy o Służbie Więziennej
przewidziano zakres uprawnień funkcjonariuszy Służby Więziennej przysługujących im
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podczas realizacji obowiązków w urzędzie obsługującym Ministra Sprawiedliwości i w
Prokuraturze Krajowej.
art. 18e
Zgodnie z projektowanym art. 18e Służba Więzienna, w celu realizacji ustawowych
zadań, a zwłaszcza tych wykonywanych poza terenem jednostek organizacyjnych, będzie
mogła korzystać z informacji i danych osobowych o osobach, w tym również w formie zapisu
elektronicznego lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uzyskanych przez
uprawnione organy, służby i instytucje państwowe oraz przetwarzać je w rozumieniu ustawy z
dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z
zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości bez wiedzy i zgody osoby, której dane dotyczą.
Ponadto Służba Więzienna będzie mogła, w zakresie koniecznym do wykonywania jej
ustawowych zadań, korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum
Informacji Kryminalnych.
Projektowany ust. 2 ww. przepisu stanowi upoważnienie dla Rady Ministrów do wydania
rozporządzenia, w którym zostaną określone zakres, warunki i tryb przekazywania Służbie
Więziennej informacji i danych osobowych o osobie, uzyskanych w wyniku prowadzenia przez
uprawnione organy, służby i instytucje czynności operacyjno-rozpoznawczych lub kontroli
operacyjnej, a dotyczących m.in. bezpieczeństwa jednostek organizacyjnych, konwojów,
funkcjonariuszy i pracowników albo osób pozbawionych wolności.
art. 19 ust. 2
W porównaniu do obecnych uprawnień funkcjonariuszy SW w zakresie używania broni
palnej lub jej wykorzystania, funkcjonariusze SW będą mogli dodatkowo użyć broni palnej lub
ją wykorzystać także w przypadku, o którym mowa w art. 45 pkt 4 lit. a tiret trzecie ustawy o
środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
art. 23a
Proponuje się uchylenie przepisu art. 23a ustawy o Służbie Więziennej, definiującego
pojęcie jednostki organizacyjnej, na użytek Rozdziału 3 ustawy o Służbie Więziennej.
W ocenie projektodawcy definicja ta jest zbędna z przyczyn podniesionych w uzasadnieniu do
projektowanego art. 18d ustawy o Służbie Więziennej.
Rozdział 3a, art. 23aa – 23azb
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Projektowane rozwiązania mają na celu zapewnienie skutecznych instrumentów
eliminowania negatywnych zjawisk w działalności Służby Więziennej, poprzez ujawnianie
przestępczości dokonywanej przez osadzonych popełniających w zakładach karnych i aresztach
śledczych przestępstwa, funkcjonariuszy i pracowników tej formacji oraz urealnienie standardu
cywilnego nadzoru nad tą służbą. Na czele formacji będzie stał Szef IWSW powoływany i
odwoływany przez Ministra Sprawiedliwości, który także będzie powoływał i odwoływał
Zastępców Szefa IWSW, na wniosek Szefa IWSW.
Zgodnie z projektowanym rozwiązaniem do zadań IWSW będzie należało rozpoznawanie,
zapobieganie, wykrywanie oraz uzyskanie i utrwalanie dowodów przestępstw popełnionych
przez:
1)

osadzonych w zakładach karnych lub aresztach śledczych;

2)

osoby niebędące funkcjonariuszami lub pracownikami Służby Więziennej w
związku z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy lub
pracowników Służby Więziennej;

3)

funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w związku z wykonywaniem
czynności służbowych.

Do Zadań IWSW będzie należało także ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w
związku z przestępstwami wymienionymi w art. 23ao ust. 1 pkt 1.
W ostatnich latach odnotowano następujące dane dotyczące popełnianych przestępstw
przez funkcjonariuszy SW i pracowników SW:
OISW,
COSSW,
OSSW

Razem

Rok zawiadmonienia
organów ścigania o
możliwości popełnienia
przestępstwa lub
przedstawienia aktu
oskarżenia

Ilość postępowań za czyny
noszące znamiona
przestępstwa

zarzucone
pracownikom

2016

50

1

2017

86

1

2018

73

2

2019

98

1
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Razem

2020

114

3

2021

77

2

2016 - 2021

498

10

Analiza przypadków przestępstw popełnianych przez funkcjonariuszy SW, współpracujących
z osadzonymi, w tym z przestępcami z zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się
np. obrotem znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowymi
prowadzi do wniosku, że dotychczas obowiązujące przepisy prawne są niewystarczające do
zapobiegania i wykrywania popełniania tych przestępstw, zarówno przez osoby osadzone w
zakładach karnych i aresztach śledczych, jak i funkcjonariuszy oraz pracowników SW.
Nowe rozwiązania legislacyjne spowodują łatwiejszą walkę z powyższym procederem i
zwalczaniem patologii przede wszystkim wśród osadzonych, jak i w strukturach formacji SW
wśród funkcjonariuszy współpracujących z osadzonymi, którzy popełniają przestępstwa.
Regulacja ta ma również uwypuklić fakt, że w SW nie będzie przyzwolenia na tego typu
zachowania, gdyż większość funkcjonariuszy SW wykonuje swoje czynności służbowe
rzetelnie, z pasją oraz oddaniem, realizując ustawowe obowiązki dla zapewnienia porządku
publicznego i bezpieczeństwa wewnętrznego Państwa. Projektowane w ustawie rozwiązania
przyczynią się do szybszego wykrywania przestępstw i przede wszystkim ściągania ich
sprawców, zabezpieczenia w tym zakresie mocnych dowodów dla potrzeb postępowania
karnego w odniesieniu do osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz
wobec funkcjonariuszy i pracowników SW.
W związku z powyższym funkcjonariusze IWSW uzyskają uprawnienia, nie
przysługujące innym strukturom SW, a typowe dla formacji mundurowych, m.in. do:
1) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości;
2) dokonywania sprawdzenia prewencyjnego;
3) ujmowania osoby w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w celu niezwłocznego
przekazania tych osób policji lub innym właściwym organom;
4) szersze uprawnienie w zakresie użycia broni palnej w celu zabezpieczenia funkcjonariuszy
przy wykonywaniu czynności.
Funkcjonariusze IWSW uzyskają również uprawnienia do realizacji czynności
operacyjno-rozpoznawczych obejmujących m.in.:
1) korzystanie z osobowych źródeł informacji;
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2) możliwość pozyskiwania informacji uzyskanych w drodze czynności operacyjnorozpoznawczych od innych służb;
3) możliwość posługiwania się dokumentami legalizacyjnymi;
4) retencję metadanych (telekomunikacyjnych, internetowych, pocztowych).
Poza powyższymi, konieczność prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych
przez funkcjonariuszy IWSW będzie wymagała również uprawnienia do:
1) stosowania kontroli operacyjnej – zarządzanej przez sąd za zgodą Prokuratora Generalnego,
tylko w sytuacji gdy inne środki okażą się bezskuteczne albo będą nieprzydatne oraz do
zawężonego katalogu przestępstw;
2) dokonywania w sposób niejawny – za pisemną zgodą Prokuratora Generalnego,
do zawężonego katalogu przestępstw – nabycia, zbycia lub przejęcia przedmiotów
pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie,
przewożenie lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści
majątkowej;
3) dostępu do tajemnic prawnie chronionych – na podstawie postanowienia wydanego przez
Sąd Okręgowy w Warszawie, do zawężonego katalogu przestępstw – dostęp do informacji
przetwarzanych m.in. przez zakłady ubezpieczeń oraz objętych tajemnicą bankową, tajemnicą
skarbową, informacji przetwarzanych przez organy administracji rządowej i samorządu
terytorialnego, a także informacji dotyczących umów o rachunek papierów wartościowych,
umów o rachunek pieniężny, umów ubezpieczenia lub innych umów dotyczących obrotu
instrumentami finansowymi, a w szczególności z przetwarzanych przez uprawnione podmioty
danych osób, które zawarły takie umowy.
Podkreślenia wymaga, że rygory formalne i mechanizmy kontrolne będą na
analogicznym poziomie jak w przypadku służb posiadających już takie uprawnienia,
z uwzględnieniem kontroli sądowej.
Należy zauważyć, że w projektowanych przepisach istotnemu ograniczeniu uległ zakres
przestępstw, co do których możliwe będzie wdrożenie kontroli operacyjnej oraz pozostałych
uprawnień IWSW związanych z prowadzeniem czynności operacyjno-rozpoznawczych.
Zawężenie to podporządkowane jest przede wszystkim celom, dla jakich powołane zostaje
IWSW, oraz przypisanym tej strukturze zadaniom. W praktyce stosowanie kontroli operacyjnej
oraz dwóch pozostałych uprawnień możliwe będzie w ramach czynności operacyjnorozpoznawczych dotyczących określonych przestępstw w Kodeksie karnym:
1) w art. 148 (zabójstwo), art. 156 § 1 i 3 (ciężki uszczerbek na zdrowiu), art. 157 § 1 (inny
uszczerbek na zdrowiu), art. 158 (bójka i pobicie), art. 159 (bójka i pobicie z użyciem
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niebezpiecznych przedmiotów), art. 163-165 (spowodowanie niebezpiecznych zdarzeń,
bezpośrednie niebezpieczeństwo, inne niebezpieczeństwa), art. 189 (pozbawienie
wolności), art. 190a (uporczywe nękanie), art. 197 (zgwałcenie), art. 198
(wykorzystanie bezradności, upośledzenia), art. 202 § 3 (pornografia), art. 223 (czynna
napaść), art. 228 § 1 i § 3-5 (sprzedajność), art. 229 § 1 i § 3-5 (przekupstwo), art. 230
§ 1 płatna protekcja), art. 230a § 1 (płatna protekcja, klauzula nietykalności), art. 231 §
2 (nadużycie funkcji), art. 234-236 (fałszywe oskarżenie, fałszywe dowody, zatajenie
niewinności), art. 238 (zawiadomienie o przestępstwie niepopełnionym), art. 239
(poplecznictwo), art. 242 (samouwolnienie się), art. 243 (uwolnienie), art. 245
(zmuszanie świadka), art. 246 (znęcanie się w celu uzyskania oświadczenia), art. 247
(znęcanie się nad pozbawionym wolności), art. 258 (zorganizowania grupa i związek
przestępczy), art. 269 (sabotaż komputerowy), art. 280-282 (rozbój, kradzież
rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze), art. 286 (oszustwo), art. 299 § 1, 2, 5 i 6 (pranie
brudnych pieniędzy) oraz art. 305 (zakłócanie przetargu publicznego) ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
2) nielegalnego wytwarzania, posiadania, udostępniania lub obrotu bronią, amunicją,
materiałami wybuchowymi, środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi,
ich prekursorami lub nowymi substancjami psychoaktywnymi oraz materiałami
jądrowymi i promieniotwórczymi,
3) skarbowych, jeżeli wartość przedmiotu czynu lub uszczuplenie należności
publicznoprawnej

przekraczają

pięćdziesięciokrotną

wysokość

najniższego

wynagrodzenia za pracę określonego na podstawie odrębnych przepisów,
– w przypadku gdy czyny te dotyczą osadzonych, funkcjonariuszy Służby Więziennej, a
także pracowników zatrudnionych w tej służbie.
Powyższy katalog wyraźnie wskazuje, że podstawowym obszarem, w którym
wykorzystywana będzie kontrola operacyjna, mają być przestępstwa popełniane przez
osadzonych przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a także przez
funkcjonariuszy lub pracowników Służby Więziennej, które w istotny sposób podważają
zaufanie społeczne do instytucji państwa. Takie określenie zakresu przedmiotowego nie tylko
wpisuje się w oczekiwania społeczne, ale podyktowane jest przede wszystkim koniecznością
uzupełnienia działań podejmowanych w ramach krajowej polityki antykorupcyjnej oraz
zapewnienia wysokich standardów etycznych i moralnych funkcjonowania służby. Powołanie
oraz wyposażenie IWSW w powyższe uprawnienia bez wątpienia korzystnie wpłynie na
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skuteczność działań podejmowanych dotychczas przez Służbę Więzienną służących
zapobieganiu przestępstwom popełnianym przez funkcjonariuszy tej formacji.
Dla przykładu wskazać można, że dopuszczenie możliwości stosowania kontroli
operacyjnej w przypadku podejrzenia przestępstwa określonego w art. 299 § 1-6 Kodeksu
karnego (tzw. pranie pieniędzy) stanowić będzie naturalne dopełnienie działań w zakresie
zwalczania zachowań o charakterze korupcyjnym. Należy bowiem pamiętać, że korzyści
majątkowe przyjmowane przez funkcjonariuszy SW, prędzej czy później trafiają – wprost lub
po czynnościach maskujących ich przestępcze pochodzenia – do legalnego obrotu. Co istotne,
zgodnie z przywołanym przepisem, penalizacji podlega bardzo szeroki katalog czynności,
obejmujący m.in. przyjmowanie, posiadanie, używanie, przekazywanie lub wywożenie
za granicę, ukrywanie, dokonywanie transferu lub konwersji, pomoc do przenoszenia własności
lub posiadania. Warunki te stwarzają zatem szeroki wachlarz możliwości ukarania sprawcy,
zarówno za przestępstwo bazowe (korupcję), jak i będące jego pochodną pranie pieniędzy.
Z kolei podobnym celom służy dopuszczenie możliwości stosowania przez IWSW
kontroli operacyjnej w przypadku podejrzenia udziału w zorganizowanej grupie przestępczej
(art. 258 Kodeksu karnego). Funkcjonariusze Służby Więziennej, z racji wykonywanego
zawodu, stanowią bowiem cenny kanał umożliwiający wymianę informacji z innymi
osadzonymi lub członkami grupy pozostającymi poza zakładem karnym lub aresztem
śledczym, a także mają możliwość dostarczenia osadzonym niedozwolonych przedmiotów, jak
np. środków odurzających, wyrobów alkoholowych, środków łączności. Działają przy tym
zazwyczaj z niskich pobudek, kierowani chęcią uzyskania korzyści majątkowych lub
osobistych.
Wreszcie wspomnieć należy, że wymienione w omawianym katalogu przestępstwa
przeciwko wymiarowi sprawiedliwości związane są z bezprawnymi, a przez to zasługującymi
na potępienie, działaniami podejmowanymi wobec uczestników postępowania karnego. Ich
stosowanie stanowi nie tylko naruszenie uprawnień procesowych tych osób, ale również
szeroko pojętych praw człowieka. Ujawnianie i rugowanie takich zachowań w Służbie
Więziennej ma służyć zatem z jednej strony zapewnieniu przestrzegania gwarancji
procesowych uczestników postępowań karnych, z drugiej zaś poszanowaniu godności i praw
człowieka. Poza tym od funkcjonariuszy tej służby, oprócz profesjonalizmu, wymagać należy
najwyższych standardów etycznych i moralnych.
art. 24a

str. 22

Przepis określa sposób i tryb udzielania bądź odmowy udostępnienia danych
osobowych o osobach obecnie lub uprzednio pozbawionych wolności wskazanych w tym
przepisie podmiotom, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.
W aktualnym stanie prawnym na Służbę Więzienną został nałożony obowiązek
udzielania informacji lub udostępniania danych osobowych w warunkach określonych w art.
24a ust. 1- 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, niemniej nie określono
jednoznacznie, jakie podmioty są ustawowo uprawnione, co stwarza problemy interpretacyjne
powodujące ryzyko udzielania informacji lub udostępnienie danych osobowych podmiotom
nieuprawnionym. Powyższe możliwe jest do skorygowania poprzez wymienienie podmiotów
uprawnionych enumeratywnie wprost. Nie znajduje uzasadnienia, by Służba Więzienna
udostępniała dane osobowe, za zgodą tych osób, tylko osobom najbliższym. Nie ma również
uzasadnienia wymaganie od tych osób uzasadniania wniosków, gdyż zgoda stanowi samoistną
przesłankę legalizującą udostępnienie danych osobowych osoby, której one dotyczą.
Uzasadniając proponowane zmiany dotyczące udzielania informacji dotyczących osób
pozbawionych wolności, które zmarły uznano, że wystarczające będzie wykazanie interesu
prawnego w ich uzyskaniu, co będzie stanowiło przeniesienie do ustawy wymogu określonego
w obecnie obowiązującym wzorze wniosku o udzielenie informacji lub udostępnienie danych
osobowych o osobie obecnie lub uprzednio pozbawionej wolności w zakładzie karnym lub
areszcie śledczym. Dotychczasowe przepisy nie określały formy odmownej załatwienia
wniosku. Proponuje się, aby odmowne załatwienie sprawy zainicjowanej takim wnioskiem
stanowiło inny niż decyzja administracyjna lub postanowienie, akt z zakresu administracji
publicznej w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo
o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Odmowne załatwienie wniosku będzie
uzasadniane na wniosek zgłoszony w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia. Zaproponowane
rozwiązanie rozstrzygnie zatem o właściwej drodze sądowej wnioskodawcy, w przypadkach
otrzymania rozstrzygnięcia niezgodnego ze zgłoszonym wnioskiem. Sprawy te będą należały
do właściwości sądów administracyjnych. Uzasadniając proponowaną zmianę dotyczącą trybu
sporządzania uzasadnienia wskazać należy, że również w obecnym stanie prawnym brak wprost
wyartykułowanego takiego obowiązku. Mając jednak na względzie zasadę zaufania obywateli
do Państwa, organy Służby Więziennej każdorazowo, w przypadku rozstrzygnięcia
odmownego, uzasadniają swoje stanowiska w tym przedmiocie, a nie w każdym przypadku
wnioskodawca jest tym zainteresowany, ponieważ np. potrzebuje odmowy wyłącznie w celu
uprawdopodobnienia przed sądem braku możliwości uzyskania pewnych dowodów samemu
we własnym zakresie (art. 187 § 2 pkt 4 k.p.c.) bądź uprawdopodobnienia, że miejsce pobytu
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strony nie jest mu znane, jako uzasadnienie wniosku o ustanowienie kuratora (art. 144 § 1
k.p.c.). Rozwiązanie w znaczący sposób odciąży również administracje jednostek
organizacyjnych Służby Więziennej, które są właściwe rzeczowo do załatwiania wniosków.
Strona wnioskująca nie zostanie przy tym rozwiązaniu pozbawiona możliwości poznania
motywów odmownego sposobu załatwienia sprawy, gdyż będzie mogła złożyć stosowny
wniosek, co jak się wydaje nie będzie stanowiło nadmiernej uciążliwości. Proponowana zmiana
ma na celu wyeliminowanie rozbieżności interpretacyjnych w zakresie trybu kwestionowania
odmowy udostępnienia danych osobowych. Wydaje się, że stosowanie zasady domniemania
załatwiania sprawy w formie decyzji administracyjnej stanowiłoby, mając na uwadze charakter
spraw załatwianych w tym trybie, nadmierny formalizm. Proponując nową treść ust. 4
posłużono się regulacją analogiczną do zastosowanej w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej. Przepis stanowi normę kolizyjną, zgodnie z którą w
przypadku, gdy istnieją przepisy szczególne np. ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach
pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zastosowanie będą miały te przepisy szczególne. Obecna
treść przepisu wskazuje wręcz odwrotnie, zawiera tylko jeden wyjątek, co sugeruje, że to
przepisy dotyczące udzielania informacji lub udostępniania danych osobowych zawarte w
przepisach ustawy pragmatycznej Służby Więziennej, stanowią lex specialis w stosunku do
innych uregulowań, a tak nie jest.
W związku ze zmianą treści art. 24a ust. 5 ustawy konieczne jest zachowanie w mocy przepisów
wykonawczych wydanych na tej podstawie do czasu wydania rozporządzenia na mocy art. 24a
ust. 6 ustawy.
art. 29 pkt 5
Zmiana ma charakter porządkowy i polega na usunięciu publikatora ustawy z dnia 5
sierpnia 2021 r. o ochronie informacji niejawnych.
art. 30 ust. 3
W odróżnieniu od innych zawodów oraz funkcjonariuszy i pracowników pozostałych
służb mundurowych, pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej pełnią służbę
w aresztach śledczych i zakładach karnych, w stałym kontakcie z osadzonymi i często są
narażeni na fizyczne zagrożenie życia z ich strony oraz pomówienia, ze strony osadzonych.
Ponieważ realizują zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kary
pozbawienia wolności, z racji wykonywanych czynności ich wizerunek i tożsamość nie jest
obca osadzonym. Z jednej strony w interesie Służby niewątpliwie jest eliminowanie z jej
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szeregów funkcjonariuszy i pracowników, którzy w sposób nie budzący wątpliwości popełnili
przestępstwo, z drugiej jednak strony nie można wykluczyć sytuacji, że podstawą niektórych
aktów oskarżenia, są różnego rodzaju pomówienia ze strony osadzonych, próby szkalowania,
czy oczerniania, czego efektem są liczne pozwy składane przez osadzonych. Motywem
działania osadzonych może być celowe działanie podyktowane usunięciem ze służby,
niewygodnych funkcjonariuszy, wzorowo realizujących obowiązki służbowe, którzy
przyczyniają się do wykrywania u osadzonych nielegalnych telefonów, środków odurzających
itp. Na przykład w latach 2010 – 2016, tj. od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o Służbie Więziennej wszczęto ogółem 413 postępowań karnych przeciwko
funkcjonariuszom Służby Więziennej. Liczba postępowań zakończonym wydaniem
postanowienia o umorzeniu w fazie in rem wynosiła 46, natomiast w fazie ad personam
umorzono 115 postępowań. Co najmniej 35 postępowań zostało wszczętych na podstawie
zawiadomień pochodzących od osadzonych. Jednak łączna liczba wszczętych postępowań
karnych może nie oddawać stanu faktycznego, w szczególności w zakresie postępowań
wszczętych na podstawie zawiadomień pochodzących od osadzonych. Dane osób
zawiadamiających o popełnieniu przestępstwa posiadają organy ścigania i są one objęte
tajemnicą tego postępowania. Dodatkowo w wielu przypadkach, w związku z odejściem
funkcjonariuszy ze służby, organy Służby Więziennej nie posiadają informacji o sposobie
zakończenia postępowania karnego. Organy ścigania nie mają też obowiązku powiadamiania
byłego pracodawcy o sposobie zakończenia sprawy, a sądy nie przekazują wyroków
do wiadomości kierowników jednostek. Zgodnie z art. 30 i art. 164 ustawy o Służbie
Więziennej, funkcjonariusz oraz pracownik podczas i w związku z wykonywaniem
obowiązków służbowych korzysta z ochrony prawnej przewidzianej w ustawie z dnia
6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny dla funkcjonariuszy publicznych. Funkcjonariuszowi oraz
pracownikowi przysługuje zwrot kosztów obrony, jeżeli postępowanie karne, wszczęte
przeciwko niemu o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku
z wykonywaniem czynności służbowych, zostanie prawomocnie zakończone: orzeczeniem
o umorzeniu postępowania wobec braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub
niepopełnienia przestępstwa albo wyrokiem uniewinniającym. Koszty obrony zwraca się
ze środków budżetu państwa na wniosek funkcjonariusza, w wysokości faktycznie
poniesionych kosztów, nie wyższej niż stawka maksymalna wynagrodzenia jednego obrońcy,
określona w przepisach wydanych na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze. Na podstawie powyższych przepisów funkcjonariusz lub pracownik,
żeby uwolnić się od zarzutu i oczyścić swoje dobre imię, musi we własnym zakresie
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zabezpieczyć środki finansowe na swoją obronę. Dopiero, po zakończeniu całego postępowania
karnego, gdy postępowanie karne zakończy się orzeczeniem o umorzeniu postępowania wobec
braku ustawowych znamion czynu zabronionego lub niepopełnienia przestępstwa albo
wyrokiem uniewinniającym, może liczyć na zwrot faktycznie poniesionych kosztów, w
wysokości nie wyższej niż stawka maksymalna wynagrodzenia jednego obrońcy.
Ustawodawca powinien zagwarantować pracownikom i funkcjonariuszom środki na obronę
od początku postępowania karnego. Dopiero w przypadku, gdy postępowanie karne nie
zakończy się dla oskarżonego pozytywnie, pracownik i funkcjonariusz ten powinien być
zobowiązany do zwrotu środków finansowych na obronę, które otrzymał z budżetu państwa.
Przepisy oraz zakres ochrony dla funkcjonariusza i pracownika powinny być jednolite.
art. 32 ust. 1
Dodano Szefa IWSW do katalogu kierowników jednostek organizacyjnych, jako
konsekwencja powołania IWSW.
art. 36
Zmiany art. 36 obejmują zmianę nazwy odznaki, która będzie nadawana „Za zasługi dla
więziennictwa”. Ponadto w przepisie zaproponowano dodanie ustępu, w którym zostały
określone przesłanki pozbawiania odznaki. Z kolei zmiana upoważnienia ustawowego,
określonego w projektowanym ust. 5, na celu uwzględnienie sytuacji, gdy osoba, której nadano
odznakę z jakiegoś względu stanie się jej niegodna z uwagi na popełniony czyn, w
szczególności w przypadku uzyskania negatywnej opinii służbowej albo w przypadku, gdy
wszczęto wobec niej postępowanie karne lub dyscyplinarne, i w związku z tym osoba ta ma
zostać pozbawiona tej odznaki. Dodanie ust. 6 ma na celu wprowadzenie podstawy prawnej dla
ustanawiania różnych odznak o charakterze okolicznościowym lub pamiątkowym,
a także dla funkcjonariuszy wyróżniających się postawą, odwagą lub męstwem albo w celu
podkreślenia określonego rodzaju służby.
art. 38 ust. 1 pkt 8
Zmiana brzmienia ma na celu podkreślenie szczególnej dyscypliny w formacji
umundurowanej i uzbrojonej i obowiązku jej podporządkowania przez kandydata do służby.
Przedmiotowa zmiana jest niezbędna i uzasadniona z uwagi na konieczność utrzymania
wysokiej dyscypliny, także przez funkcjonariuszy pełniących służbę.
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art. 38 ust. 2
Na podstawie art. 38 pkt 2 ustawy służbę w SW może pełnić osoba posiadająca
uregulowany stosunek do służby wojskowej. W związku z wejściem w życie w dniu
9 stycznia 2021 r. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra
Obrony Narodowej z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2021 r. (Dz.U. poz. 47) czas trwania kwalifikacji został ustalony
na okres od dnia 7 kwietnia 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. oraz od dnia 9 sierpnia 2021 r.
do dnia 19 listopada 2021 r. Postępowanie kwalifikacyjne do Służby Więziennej obejmuje
uregulowany stosunek do służby wojskowej, tym samym wejście w życie rozporządzenia
uniemożliwi przystąpienie do postępowania kwalifikacyjnego do służby kandydackiej
w Służbie Więziennej obecnym maturzystom (rok urodzenia 2002), którzy nie zdążą uzyskać
kwalifikacji wojskowej w roku 2021. Należy zauważyć, że analogiczna sytuacja dotycząca
skróconej kwalifikacji wojskowej miała miejsce również w roku ubiegłym. Z uwagi
na panującą epidemię związaną z wirusem SARS-CoV-2 SWWS zgłosiła zmianę
do art. 38 ust. 2 dotycząca możliwości przyjmowania osób do służby kandydackiej
z możliwością uzyskania przez nie kwalifikacji wojskowej w trakcie służby kandydackiej,
w czasie wyznaczonym w rozporządzeniu, na podstawie czasowej zmiany przepisu
dotyczącego kwalifikacji wojskowej. Postanowienie to obowiązywało tylko do końca roku
2020. W związku z powyższym konieczne jest uregulowanie tej kwestii na poziomie ustawy.
art. 38a oraz art. 38b
Przepis umożliwia dokonywanie przenoszenia do Służby Więziennej, za zgodą Ministra
Sprawiedliwości, funkcjonariuszy innych służb, którzy wykazują szczególne predyspozycje do
pełnienia służby w SW. Analogiczne rozwiązania występują w ustawach pragmatycznych
regulujących funkcjonowanie innych formacji, dlatego brak jest zasadności utrzymywania
dotychczasowego stanu prawnego uniemożliwiającego przyjmowanie do SW doświadczonych
funkcjonariuszy innych służb, którzy mogą wpłynąć na podniesienie jakości funkcjonowania
tej formacji w szczególności w kontekście przypisania jej nowych zadań. Powyższe odnosi się
również do funkcjonariuszy zwolnionych ze służby w związku z przejściem na emeryturę
przed upływem 3 lat od dnia tego zwolnienia.
art. 39b ust.1 pkt 1a i ust. 2 pkt 1
Przepis dodano w. związku z wyodrębnieniem jednostki organizacyjnej IWSW.
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art. 39a ust. 1 pkt 2
Zmiana pozwoli z dużym wyprzedzeniem prowadzić nabór na stanowiska
z uwzględnieniem również przewidywanych (planowanych) wakatów, na podstawie deklaracji
funkcjonariuszy, co przy uwzględnieniu kilkumiesięcznych okresów trwającego postępowania,
znacznie je skróci. Aktualnie wakat musi wystąpić, aby wszcząć postępowanie kwalifikacyjne,
a zmiana umożliwi wcześniejsze przygotowanie kandydatów już pod przewidywane wakaty.
art. 39b ust. 1 pkt 1 lit. c
Zmiana w zakresie art. 39b w ust. 1 w pkt 1 w zakresie uchylenia lit. c - praktyka
wskazuje, że nie jest uzasadnione prowadzenie naboru przez Dyrektora Generalnego
w stosunku do kandydatów z całej Polski, którzy uprzednio zwolnili się ze służby i ponownie
starają się o przyjęcie.
art. 39c ust. 2
W obecnie obowiązującym stanie prawnym w art. 39c ust. 2 pkt 2 ustawy o Służbie
Więziennej, etap sprawdzający obejmuje m.in. ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej
do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi właściwemu
do spraw wewnętrznych. Zgodnie z art. 39c ust. 2 pkt 3 etap końcowy obejmuje utworzenie
rankingu kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap wstępny i sprawdzający. W praktyce,
z uwagi na przedłużające się procedowanie przed komisjami lekarskimi podległymi ministrowi
właściwemu

do

spraw

wewnętrznych

oraz

liczbę

badanych

kandydatów

do służby, zamknięcie rankingu trwa bardzo długo. Propozycja zmiany art. 39c ust. 2 poprzez
uchylenie lit. b, tj. skreślenie w etapie sprawdzającym ustalenia zdolności fizycznej i
psychicznej do służby w Służbie Więziennej przez komisje lekarskie podległe ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych, pozwoli na utworzenie rankingu kandydatów.
Orzeczenia komisji lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych
w zakresie ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej
są decyzjami „zdolny” albo „niezdolny”, i w żaden sposób nie wpływają na ranking. Propozycja
zmiany art. 39c ust. 2, polegająca na dodaniu pkt 4, tj. do etapu końcowego orzeczeń komisji
lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w zakresie ustalenie
zdolności fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, pozwoli na podejmowanie
decyzji o przyjęciu do służby kandydata w dacie wpływu orzeczeń komisji lekarskich
podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych w zakresie ustalenia zdolności
fizycznej i psychicznej do służby w Służbie Więziennej, co znacznie przyśpieszy proces
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naboru. Z kolei nie bez znaczenia pozostaje, że przyśpieszenie procesu naboru ma także na celu
umożliwienie prowadzenia badań psychologicznych i konsultacji specjalistycznych przez
psychologów i lekarzy zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych SWw ramach ustalenia
zdolności psychicznej kandydata do służby przez komisje lekarskie podległe ministrowi
właściwemu do spraw wewnętrznych.
art. 39g
Praktyka wskazuje, że wystarczająca jest zgoda Dyrektora Generalnego na zatrudnienie
w charakterze funkcjonariusza, pracownika zatrudnionego już w Służbie Więziennej,
bez konieczności wszczynania postępowania kwalifikacyjnego i naboru na to stanowisko.
Dotychczasowe określenie „w pierwszej kolejności” zakłada, że na wakujące stanowisko,
pomimo, wysłania wniosku do Dyrektora Generalnego w sprawie zatrudnienia pracownika,
należy uprzednio ogłosić nabór. Doświadczenie pokazuje, że bardziej uzasadnione będzie przed
ogłoszeniem naboru, uzyskanie stanowiska Dyrektora Generalnego, a dopiero w przypadku
braku takiej zgody, ogłoszenie nabór i wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu
umożliwienia zgłoszenia się kandydatów nie będących dotychczas pracownikami Służby
Więziennej. Dodany ustęp 2 określa kompetencje w tym zakresie Rektora oraz Szefa IWSW, a
ust. 3 określa czynności postępowania kwalifikacyjnego.
art. 42
Dodanie ust. 3a w odniesieniu do funkcjonariuszy IWSW jest konsekwencją przyznania
określonych kompetencji w zakresie spraw osobowych dla Rektora w stosunku do
funkcjonariuszy pełniących służbę na SWWS.
Zmiana w zakresie art. 42 ust. 4 i 5 polega na doprecyzowaniu, iż nieobecność w służbie
przygotowawczej funkcjonariusza trwająca łącznie dłużej niż 3 miesiące może spowodować
przedłużenie okresu służby przygotowawczej. Do takich przypadków należy zaliczyć,
np. nieobecność w związku z długotrwałym zwolnieniem związanym z wypadkiem w służbie i
niezdolnością w tym okresie do służby. Proponuje się też wydłużenie okresu przedłużenia
okresu służby przygotowawczej z 12 do 18 miesięcy; ponadto w okresach obligatoryjnych
przedłużenia

okresu

służby

przygotowawczej

należy

uwzględnić

okresy

urlopu

macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego, w celu uwzględnienia uprawnień
rodzicielskich.
art. 43c ust. 3a
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Zgodnie z projektowanym przepisem Szef IWSW określi, w drodze zarządzenia,
program szkoleń specjalistycznych w IWSW dla funkcjonariuszy pełniących służbę w IWSW
i pracowników IWSW.
art. 43j ust. 3 zd. 1
Zgodnie z art. 43j ust. 2 ustawy Dyrektor Generalny wyznacza jednostki organizacyjne,
w których przeprowadza się egzamin kończący szkolenie wstępne, w których odbywają się
egzaminy dla funkcjonariuszy i pracowników z kilkunastu jednostek organizacyjnych.
Ze względów praktycznych w przypadku wyznaczenia np. okręgowego inspektoratu,
jako jednostki, w której będzie dla jednostek podległych przeprowadzany egzamin kończący
szkolenie wstępne, wskazane jest organizacyjnie, aby to kierownik tej jednostki powoływał
komisję egzaminacyjną.
art. 43t ust. 1 pkt 5 i ust. 2 i 3
Projektowany przepis ma na celu stworzenie podstawy prawnej, aby nie kierować na
szkolenie zawodowe funkcjonariuszy i pracowników, wobec których są wszczęte postępowania
karne

i

dyscyplinarne.

Zmiana

ust.

2

jest

konsekwencją

dodania

kolejnego

pkt 5 w ust. 1. Dodanie do ustawy przedmiotowej regulacji jest konsekwencją uwzględnienia
w ust. 1 pkt 5 w zakresie niekierowania na szkolenie zawodowe funkcjonariusza, wobec
którego wszczęto postępowanie karne o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia
publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe lub postępowanie dyscyplinarne. Popełnienie
czynu zabronionego lub naruszenie dyscypliny służbowej powinno mieć bowiem
konsekwencje w postaci skreślenia funkcjonariusza z listy słuchaczy szkolenia zawodowego,
tym bardziej iż stanowi to również negatywną przesłankę nadania wyższego stopnia
służbowego zgodnie z projektowaną treścią art. 51 ust. 1.
art. 43u ust. 2 i 3
Projektowany przepis uzupełnia możliwość dokonywania przez Dyrektora Generalnego z
urzędu zmian ustalonych limitów miejsc i terminów szkolenia zawodowego, a nie jak
dotychczas tylko na wniosek Rektora lub właściwego komendanta ośrodka szkolenia. Zmiana
ma charakter porządkujący i uwzględniający kompetencje Dyrektora Generalnego. W związku
z utworzeniem IWSW w przepisie został uwzględniony Szef tej formacji. Z tych samym
powodów Szefa IWSW uwzględniono w ust. 2 zmienianego przepisu.

str. 30

art. 43zb ust. 3
Celem projektowanego przepisu jest uwzględnienie Szefa IWSW, który ma być
informowany przez Rektora lub właściwego komendanta, o skreśleniu funkcjonariusza lub
pracownika z listy uczestników szkolenia zawodowego.
art. 43zd
Celem przepisu jest uwzględnienie tematyki związanej z działaniem IWSW w trakcie
szkolenia specjalistycznego, które stanowi uzupełnienie szkolenia wstępnego lub szkolenia
zawodowego w zakresie przygotowującym funkcjonariusza lub pracownika do samodzielnej
służby albo pracy na stanowisku służbowym.
art. 43ze
Proponuje się dodanie art. 43s w zakresie możliwości prowadzenia szkolenia
specjalistycznego w wymienionych jednostkach organizacyjnych oraz uzupełnienie
o stosowanie art. 43zb (dot. skreślenia z listy uczestników szkolenia) w przepisie odsyłającym
do odpowiedniego stosowania przepisów dot. szkolenia zawodowego w szkoleniu
specjalistycznym.
art. 43zf ust. 1
Proponuje się do form doskonalenia zawodowego dodać odprawy i narady służbowe,
zgodnie z praktyką i potrzebą bieżącego szkolenia kadry funkcjonariuszy. Zmiana ma charakter
porządkujący.
art. 43zk i art. 43zl
Zmiana ma charakter porządkujący, a jednocześnie dający Dyrektorowi Generalnemu
uprawnienie do określania limitu liczby funkcjonariuszy mogących przystąpić do egzaminu na
pierwszy stopień odpowiednio w korpusach: oficerów, chorążych i podoficerskim. Przepis nie
wprowadza

ograniczeń

w

zakresie

podnoszenia

kwalifikacji

zawodowych

dla funkcjonariuszy na Uczelni. Mając jednakże na uwadze potrzeby służby, prowadzoną
politykę kadrową, proponuje się, aby Dyrektor Generalny określał w drodze zarządzenia
wysokość limitów określających liczbę funkcjonariuszy, którzy będą mogli przystąpić
do egzaminu na pierwszy stopień w poszczególnych korpusach. Doprecyzowanie art. 43zl
w ust. 11 i 12 w zakresie dodatkowego terminu przystąpienia do egzaminu ma na celu
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wyeliminowanie luki prawnej w sytuacji nieprzystąpienia do egzaminu z przyczyn
niezawinionych oraz z przyczyn zawinionych przez funkcjonariusza.
Odnośnie zaś do zmian w art. 43zl ust. 1 pkt 2, należy zauważyć, że ze względu na różnorodną
ofertę edukacyjną Uczelni w zakresie studiów podyplomowych, wskazać warto, że nie
wszystkie spośród proponowanych funkcjonariuszom form kształcenia uwzględniają w swoich
programach wiedzę o profilu zgodnym ze specyfiką pełnienia służby na stanowiskach
oficerskich. Stąd celem zapewnienia prawidłowego przeszkolenia kadr oraz uniknięcia
wątpliwości o zgodności treści programów studiów podyplomowych z zakresem niezbędnego
przygotowania do objęcia stanowiska oficerskiego, wskazać należy wprost, że nie wszystkie
studia podyplomowe w Uczelni prowadzą do uzyskania wiedzy w tym specyficznym zakresie
i nie powinny stanowić podstawy dopuszczenia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie
oficerów.

art. 43 zn ust. 1a i ust. 6 pkt 1a
Celem przepisu jest określenie, że nadzór nad organizacją i metodyką szkoleń
specjalistycznych dla funkcjonariuszy pełniących służbę w IWSW i pracowników IWSW
sprawuje Szef tej formacji. Z kolei w ust. 6 wskazuje się, że nadzór nad realizacją doskonalenia
zawodowego zakładowego w IWSW sprawuje Szef IWSW.
art. 44a
W celu zapewnienia właściwego przygotowania do pełnienia służby na stanowiskach
kierowniczych oraz wyższych stanowiskach kierowniczych proponuje się wprowadzenie
ustawowego wymogu ukończenia dodatkowego przeszkolenia przez funkcjonariuszy
wyznaczonych na te stanowiska. Przeszkolenie takie, ze względu na stosowne dopasowanie
treści programowych oraz bieżącą kontrolę jakości kształcenia przez osoby posiadające wiedzę
i doświadczenie w zakresie organizacji Służby Więziennej, powinno odbywać się w ramach
Uczelni. Proponowaną formą przeszkolenia są studia podyplomowe, których treści
programowe zostaną odpowiednio dostosowane, tak aby przekazywać słuchaczom wiedzę i
umiejętności ściśle powiązane ze specyfiką obowiązków na stanowiskach kierowniczych i
wyższych stanowiskach kierowniczych. Niemniej, w szczególnie uzasadnionych wypadkach
będzie można mianować na stanowisko kierownicze albo powołać na wyższe stanowisko
kierownicze funkcjonariusza, który nie spełnia warunków wymienionych w ust. 1 albo 2.
Wówczas taki funkcjonariusz będzie obowiązany do ukończenia studiów podyplomowych, o
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których mowa w ust. 1 albo 2, w okresie 3 lat od mianowania na stanowisko kierownicze albo
powołania na wyższe stanowisko kierownicze
art. 47 ust. 1 zd. drugie
Zgodnie z projektowanym przepisem funkcjonariusza przyjętego do służby albo do
służby na Uczelni będzie można mianować, za zgodą odpowiednio Dyrektora Generalnego albo
Rektora, na stanowisko oficerskie przed uzyskaniem kwalifikacji w zakresie szkolenia i stażu
w służbie oraz przed złożeniem egzaminu na pierwszy stopień oficerski, jeżeli spełnia wymogi
w zakresie wykształcenia, o którym mowa w art. 44 ust. 2. Zgodnie z projektowanymi
rozwiązaniami, w stosunku do funkcjonariuszy IWSW zgodę wydaje Szef IWSW.
art. 48
Projektowane zmiany mają na celu umożliwienie Dyrektorowi Generalnemu, na Uczelni
Rektorowi oraz Szefowi IWSW w stosunku do funkcjonariuszy IWSW wyrażania zgody na
mianowanie na każde stanowisko, nie tylko wyższe, co w obecnym stanie prawnym ogranicza
i zawęża stosowanie przepisu. Przewidywane zmiany umożliwią też w korpusie chorążych
awans w stopniu funkcjonariuszowi, który nie spełnia wymagań w zakresie wykształcenia, a
któremu na wniosek przełożonego Dyrektor Generalny Służby Więziennej w szczególnie
uzasadnionych przypadkach nadał stopień młodszego chorążego. Skoro bowiem w trybie
szczególnym awansowano funkcjonariusza z korpusu podoficerów do korpusu chorążych,
powinien on mieć możliwość odsłużenia wysługi w stopniu i uzyskania wyższego stopnia.
Wprowadzona zostaje również sankcja w przypadku, gdy funkcjonariusz mianowany za zgodą
Dyrektora Generalnego lub Szefa IWSW na wyższe stanowisko pod warunkiem uzupełnienia
brakujących kwalifikacji zawodowych w okresie 3 lat od mianowania, nie uzupełni z własnej
winy tych kwalifikacji, właściwy przełożony przeniesie funkcjonariusza na poprzednio
zajmowane stanowisko albo stanowisko równorzędne do poprzednio zajmowanego przed
mianowaniem.
art. 49
Dodanie nowego stopnia generała inspektora Służby Więziennej, ma na celu podkreślenie
rangi i zapewnienia porządku bezpieczeństwa wewnętrznego państwowej formacji , gdyż jako
jedyna, służba zarządzająca blisko 30 tysięczną kadrą, ma tylko jeden stopień generała.
Zmiana projektowana w art. 49, przewidująca dodanie ust. 2 upoważniającego Radę
Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia, jakie stopnie wojskowe, Policji, Straży
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Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby
Kontrwywiadu Wojskowego odpowiadają poszczególnym stopniom Służby Więziennej,
uwzględniając równorzędność pierwszych stopni w poszczególnych korpusach, stanowi
zmianę wynikową w odniesieniu do projektowanego art. 53a.
art. 50
Zmiana związana z dodaniem kolejnego stopnia w korpusie oficerów – generała
inspektora Służby Więziennej ma na celu podkreślenie rangi i znaczenia dla zapewnienia
porządku i bezpieczeństwa wewnętrznego państwowej formacji, a także stanowiska szefa
służby Dyrektora Generalnego. Zastrzeżenie ustawowe o przypisaniu stopnia generała
inspektora do stanowiska Dyrektora Generalnego ma także na celu ochronę prestiżu tego
stanowiska.
Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby
Więziennej, stopień generała Służby Więziennej oraz stopień generała inspektora Służby
Więziennej będzie nadawał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra
Sprawiedliwości. Pozostałe stopnie w korpusie oficerów Służby Więziennej będzie nadawał
Minister Sprawiedliwości.
Poza tym przewiduje się w art. 50, że stopień generała inspektora Służby Więziennej może
być nadany generałowi Służby Więziennej powołanemu na stanowisko Dyrektora
Generalnego.

art. 51
Proponowane brzmienie art. 51 reguluje w sposób całościowy problematykę nadania
pierwszego stopnia w korpusie podoficerów, korpusie chorążych i korpusie oficerów, z
uwzględnieniem następujących założeń:
1) nadanie w/w stopnia powinno mieć charakter fakultatywny,
2) pozytywna opinia służbowa powinna być aktualna,
3) wobec kandydata nie mogą zaistnieć nie tylko okoliczności, o których mowa w art. 38 pkt
5 ustawy o Służbie Więziennej, ale także:
a) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne o przestępstwo lub przestępstwo
skarbowe, ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
b) nie był skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nieumyślne, ścigane z
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oskarżenia publicznego;
c) w przypadku, gdy wobec funkcjonariusza warunkowo umorzono postępowanie karne,
upłynęło 6 miesięcy od zakończenia okresu próby;
d) w przypadku, gdy funkcjonariuszowi wymierzona została kara dyscyplinarna, nastąpiło
zatarcie lub darowanie tej kary.
Nowe brzmienie art. 51 ustawy – na wzór rozwiązań obowiązujących w przypadku m.in.
Policji i Straży Granicznej – nie określa terminu, z jakim nadawany jest pierwszy stopień w
poszczególnych korpusach (dotychczas był to termin złożenia odpowiedniego egzaminu).
Takie rozwiązanie jest konieczne zważywszy na wprowadzenie zasady fakultatywności
wnioskowania i nadania stopnia. Analogicznie do rozwiązań obowiązujących w innych
służbach mundurowych termin ten będzie określany przez podmiot uprawniony do
podejmowania decyzji o nadaniu pierwszego stopnia, nie wcześniejszy niż termin łącznego
spełnienia przez kandydata przesłanek określonych w projektowanym art. 51 ust. 1 ustawy.
Projektowane przepisy stanowią wyraz dążenia do jeszcze większej profesjonalizacji Służby
Więziennej oraz zachowania wysokich standardów etycznych jej funkcjonariuszy.
art. 52 ust. 2
Zmiany w zakresie art. 52 - w pkt 1 jest obecnie mowa o wysłudze w stopniu starszego
szeregowego przez okres roku, po upływie którego, funkcjonariusz może mieć nadany stopień
starszego szeregowego, natomiast powinna być w nim mowa o wysłudze w stopniu
szeregowego, aby funkcjonariusz mógł mieć nadany stopień starszego szeregowego,
analogicznie jak przy określeniu wysługi w stopniach ujętych w pkt 2 przepisu. Nadanie
pierwszego stopnia podoficerskiego kaprala następuje po odbyciu szkolenia zawodowego i
zdaniu egzaminu, na które to szkolenie i egzamin funkcjonariusz może być skierowany nawet
po kilku latach, z tych względów nie jest konieczne określenie wysługi w stopniu starszego
szeregowego.
art. 53a
W obecnym stanie prawnym w ustawie pragmatycznej Służby Więziennej nie ma
regulacji umożliwiających uznawanie nowoprzyjętym funkcjonariuszom stopni służbowych
lub wojskowych uzyskanych podczas wcześniejszych etapów kariery zawodowej. Zauważenia
wymaga, iż spośród innych służb mundurowych stopnie uzyskiwane w Służbie Więziennej
uznawane są przez:
1)

Wojsko Polskie:
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a)

czas wojny i mobilizacji ‒ art. 76a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r.
poz. 372),

b)

czas pokoju – o ile uzasadniają to potrzeby sił zbrojnych  art. 17a ustawy z dnia
11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 860, z późn. zm.);

2)

Straż Graniczną art. 61 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.
z 2020 r. poz. 305, z późn. zm.);

3)

Straż Marszałkowską – art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1940, z późn. zm.);

4)

Służbę Ochrony Państwa – art. 127 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony
Państwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 575, z późn. zm.);

5)

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu – art. 77 ustawy z dnia 24
maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z
2020 r. poz. 27, z późn. zm.);

6)

Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego – art. 36 ustawy
z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego
oraz Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1221, z późn. zm.).

Stopni służbowych uzyskanych w Służbie Więziennej nie uznają natomiast:
1)

Policja – art. 47 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2020 r.
poz. 360, z późn. zm.);

2)

Służba Celno-Skarbowa – art. 198 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 422, z późn. zm.);

3)

Państwowa Straż Pożarna – podobnie jak w Służbie Więziennej ustawa pragmatyczna nie
reguluje tego zagadnienia.
Mając powyższe na uwadze celem dodania do ustawy projektowanego art. 53a, stosownie

do którego osobie przyjmowanej do służby i posiadającej stopień wojskowy, Policji, Straży
Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego lub Służby
Kontrwywiadu Wojskowego nadawać się będzie odpowiedni stopień Służby Więziennej, jest
uzupełnienie luki w zasadach dotyczących przenoszenia funkcjonariuszy pomiędzy służbami, i
w konsekwencji umożliwienie pozyskiwania do służby w Służbie Więziennej wykazujących
predyspozycje do jej pełnienia i dysponujących bogatym doświadczeniem zawodowym
funkcjonariuszy innych służb mundurowych oraz żołnierzy Wojska Polskiego. W
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projektowanym przepisie przyjęto rozwiązanie, zgodnie z którym przy przyjmowaniu do służby
osoby posiadającej stopień wojskowy, odpowiedni pierwszy stopień oficerski Służby
Więziennej będzie nadawał Minister Sprawiedliwości.
art. 54
Art. 107 i art. 107a stanowią przepis materialny dla utraty i anulowania stopnia.
art. 55 pkt 6
Projektowana zmiana ma związek z dodaniem przepisu określającego przełożonych
uprawnionych do obniżenia stopnia i anulowania stopnia, w celu z jednej strony usunięcia luki
prawnej,

a

w

konsekwencji

dookreślenia

w

przepisie

wykonawczym

wydanym

na podstawie art. 55 trybu obniżania stopni.
art. 58 ust. 2 i ust. 2a-2c
Projektowane w tym przepisie zmiany mają na celu określenie zasad ustalania wysługi
lat, od której jest uzależniony wzrost uposażenia zasadniczego, uwzględniając rodzaje okresów
służby, pracy i innych okresów podlegających zaliczeniu do wysługi.
Powyższa zmiana ma na celu realizację przepisów S 4 ust. 2 Porozumienia z dnia 19
listopada 2018 r. zawartego pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Niezależnym
Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa.
W stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów wprowadzono zmianę w zakresie
wliczania okresów służby lub pracy oraz innych okresów przy ustalaniu wysokości dodatku za
wysługę lat. Przywrócono uprawnienia funkcjonariuszy Służby Więziennej, które
przysługiwały funkcjonariuszom przed wejściem w życie ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o
Służbie Więziennej (Dz.U. z 2002 r. poz. 1761 z późn. zm.). Powyższa ustawa odstąpiła od
dotychczasowej zasady wliczania do dodatku za wysługę lat wszystkich okresów służby, pracy
i innych okresów podlegających zaliczeniu do wysługi na zasadach Kodeksu pracy,
ograniczając tylko okresu służby w Służbie Więziennej, zasadniczej służby wojskowej lub
zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych w pełnym wymiarze czasu pracy. Powyższy
sposób określenia okresów przy ustalaniu dodatku za wysługę lat, reguluje również aktualnie
obowiązująca ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej. Tym samym od dnia 1
września 1996 r. przepisy obowiązujące w Służbie Więziennej określające sposób wliczania
okresów przy ustalaniu dodatku z tytułu wysługi lat, jako jedyne, w stosunku do standardów w
tym zakresie obowiązujących w pozostałych służbach mundurowych, w sposób rażąco
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niekorzystny kształtowały wysokość tego dodatku. Brak jednolitych i porównywalnych do
innych służb mundurowych zasad określenia wysokości dodatku za wysługę stanowił
przeszkodę w zatrudnieniu dla kandydatów do służby w Służbie Więziennej, powodował
zmniejszenie atrakcyjności oferty zatrudnienia w charakterze funkcjonariusza, jak również
stanowił często podstawę odchodzenia ze służby i przechodzenia do innych służb
mundurowych. Brak jednolitych zasad wliczania okresów do dodatku za wysługę lat, stanowił
również przeszkodę w pozyskiwaniu do Służby Więziennej wykwalifikowanych i
doświadczonych funkcjonariuszy z innych służb. Proponowane przepisy zrównują i
przywracają uprawnienia w tym zakresie, w sposób analogiczny, jak w pozostałych służbach
mundurowych, a przyjęte okresy podlegające wliczeniu wzorowane są na przepisach
obowiązujących w służbach mundurowych.
Zgodnie z tym przepisami przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat
funkcjonariuszy uwzględnia się:
1) okresy służby w Służbie Więziennej;
2) okresy służby w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Ochrony Państwa,
Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służbie Celnej i Służbie Celno-Skarbowej;
3) okresy traktowane jako równorzędne ze służbą w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego,
Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej,
Służbie Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Służbie Celnej i Służbie
Celno-Skarbowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu
emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby
Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby
Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2020, poz. 723 i 2320);
4) okresy zakończonego zatrudnienia wykonywanego w wymiarze czasu pracy nie niższym
niż połowa obowiązującego w danym zawodzie lub na danym stanowisku;
5) okresy ukończonych przez funkcjonariusza studiów wyższych, w wymiarze nie dłuższym
jednak od programowego czasu trwania jednolitych studiów magisterskich albo
programowego czasu trwania studiów pierwszego i drugiego stopnia;
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6) inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają wliczeniu do okresu pracy lub
służby, od którego zależą uprawnienia pracownicze lub wynikające ze stosunku
służbowego
Do wysługi lat uwzględnianej przy ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat
funkcjonariuszy, zalicza się okresy zakończonego zatrudnienia wykonywanego w
niepełnym wymiarze czasu pracy. Okresy zatrudnienia wykonywanego w niepełnym
wymiarze czasu pracy na podstawie art. 1867 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (Dz.U. z 2020 poz. 1320) traktuje się jak okresy zatrudnienia wykonywanego w
pełnym wymiarze czasu pracy.
Natomiast do wysługi lat nie zalicza się okresów służby i pracy, za które nie
przysługiwało uposażenie, wynagrodzenie lub zasiłek na podstawie przepisów o
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
Powyższej zasady nie stosuje się do okresów służby i pracy, za które nie przysługiwało
uposażenie, wynagrodzenie lub zasiłek na podstawie przepisów o świadczeniach
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa w przypadku
gdy funkcjonariusz, także przed podjęciem służby w Służbie Więziennej :
1) korzystał z urlopu udzielonego w celu sprawowania opieki nad małoletnim dzieckiem,
przewidzianego w przepisach prawa pracy;
2) korzystał z urlopu bezpłatnego udzielonego w związku z wyjazdem za granicę wspólnie
z małżonkiem przeniesionym tam w celu pełnienia służby albo pracy w
przedstawicielstwie dyplomatycznym, stałym przedstawicielstwie przy Organizacji
Narodów zjednoczonych, misji dyplomatycznej, urzędzie konsularnym lub instytucie
polskim;
3) prowadził indywidualne gospodarstwo rolne lub pracował w takim gospodarstwie na
zasadach określonych w przepisach o wliczaniu okresów pracy w indywidualnym
gospodarstwie rolnym do pracowniczego stażu pracy.
W dodawanych przepisach uregulowano brak zaliczania do wysługi lat uwzględnianej przy
ustalaniu wysokości dodatku za wysługę lat okresów zawieszenia w czynnościach służbowych.
Jest to nowa regulacja, mająca na celu ograniczenia zaliczania okresu zawieszenia w
czynnościach służbowych, de facto okresu nie pełnienia służby do dodatku za wysługę lat.
Uregulowano przesłanki wyłączające to ograniczenie. Przepisu ust. 2c nie będzie stosowało się
w przypadku umorzenia postępowania karnego, chyba że zostało ono umorzone warunkowo,
uniewinnienia

prawomocnym wyrokiem sądu lub uniewinnienia

w postępowaniu

dyscyplinarnym. Tożsame rozwiązanie obowiązuje w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
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Wobec wprowadzenia powyższych zmian projekt ustawy zawiera przepis przejściowy,
zgodnie z którym dodatek za wysługę lat w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą ustala się z
urzędu funkcjonariuszom pełniącym służbę w dniu wejścia w życie ustawy, na podstawie
dokumentów zgromadzonych w jego aktach osobowych w wysokości przysługującej z dniem
wejścia niniejszej ustawy w życie. Ustalenie wysokości dodatku za wysługę lat oraz jego
wypłata następuje w terminie do dwóch miesięcy od wejścia w życie ustawy, nie później jednak
niż w dniu ustania stosunku służbowego. Ponadto w przepisie przejściowym określono, że art.
58 ust. 2c stosuje się do postępowań w sprawie zawieszenia w czynnościach służbowych
wszczętych po dniu wejścia ustawy w życie. Ma to gwarantować funkcjonariuszom pewność
ich sytuacji prawnej.
art. 58a
Przepis określa tryb przyznawania i otrzymywania przez funkcjonariuszy IWSW
dodatku specjalnego o charakterze stałym, oraz wysokość tego dodatku.
art. 60a ust. 6
Zmiany wynikają z konieczności doprecyzowania uprawnień rodzicielskich dla
funkcjonariusza ojca dziecka.
art. 60j
Praktyka wskazuje na konieczność jednoznacznego określenia w ustawie, że w okresie
urlopu wychowawczego funkcjonariuszowi nie przysługuje uposażenie.
art. 62 ust. 1 i 3
Zmiana w zakresie art. 62 podyktowana jest dążeniem do odwrócenia zasady płatności
do rąk funkcjonariusza na rzecz formy bezgotówkowej, jako porządkujący materię.
art. 62i i art. 62j
Zmiana ma charakter doprecyzowujący, stosownie do zmiany art. 43zl.
art. 63 ust. 1-2
Przepis uzupełniono o Szefa IWSW oraz jego zastępcę w związku z wyodrębnieniem
jednostki organizacyjnej IWSW.
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art. 63 ust. 3
Dodawana regulacja ust. 3 ma zapewnić w sytuacji braku obsady stanowiska dyrektora
okręgowego możliwość realizowania niezbędnych zadań w sprawach osobowych.
art. 64 ust. 1a oraz art. 64 ust. 3 i 4
Mając na uwadze rangę nowotworzonego organu, projektowany przepis stanowi, że
Szefa IWSW powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości, natomiast zastępców Szefa
IWSW powołuje i odwołuje Minister Sprawiedliwości na wniosek Szefa IWSW. Ponadto
w razie zwolnienia stanowiska Szefa IWSW Minister Sprawiedliwości, do czasu powołania
nowego Szefa, powierza pełnienie obowiązków Szefa IWSW, na okres nie dłuższy niż
6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi spośród funkcjonariuszy
IWSW.
art. 66a
Projektowana zmiana w art. 66a ma na celu usankcjonować autonomię SWWS. Jest to
ściśle powiązane ze swobodą realizacji misji i celów SWWS, która jest nierozerwalnie
związana z potrzebą kolegialnej kontroli przejawiającej się dynamicznym zarządzaniem kadrą
akademicką, efektywnym wykorzystaniem środków finansowych oraz dostosowywania
wewnętrznych struktur i procesów decyzyjnych do profilu uczelni.
Zawężenie kręgu podmiotowego przy wyborach na wyższe stanowiska kierownicze w
Służbie Więziennej do osób związanych z uczelnią stosunkiem pracy lub służby umożliwi
sprawną realizację strategii i misji uczelni jako podmiotu systemu szkolnictwa wyższego i
nauki oraz jednostki organizacyjnej Służby Więziennej.
art. 67 ust. 1
Proponowana zmiana ma na celu poszerzenie możliwości powołania na stanowisko
Komendanta Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, komendanta ośrodka
szkolenia Służby Więziennej i komendanta ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej,
pracownika cywilnego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 września 1982 r.
o pracownikach urzędów państwowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 537). W aktualnym brzmieniu
art. 67 ust. 1 ustawy na powyższe stanowiska mogły być powołane i odwołane osoby wyłącznie
spośród oficerów Służby Więziennej. Mając na uwadze charakter powyższych jednostek
organizacyjnych, a w szczególności realizowane przez te jednostki podstawowe zadania w
zakresie zapewnienia właściwych warunków szkolenia oraz doskonalenia zawodowego
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funkcjonariuszy i pracowników (art. 14 ust. 3 ustawy), ograniczenie możliwości doboru kadry
kierowniczej tylko do funkcjonariuszy Służby Więziennej nie znajduje dalszego uzasadnienia.
W sytuacji objęcia od roku 2018 szkoleniem grup pracowników zatrudnionych w Służbie
Więziennej, poszerzenie możliwości doboru na stanowisko komendanta w ww. jednostkach o
charakterze ściśle szkoleniowym obok funkcjonariusza, także pracownika, pozwala
Dyrektorowi Generalnemu na wybór kandydata posiadającego najwyższe kwalifikacje.
art. 68 ust. 4–6
Zmiana w zakresie art. 68 zmierza do ujednolicenia postępowania w zakresie
praktycznego stosowania powyższych przepisów. Konkretyzacja i bardziej precyzyjne zapisy,
w sposób jednoznaczny pozwolą określić zarówno wysokość uposażenia, właściwość
przełożonego oraz miejsce pełnienia służby funkcjonariusza pozostawionego w dyspozycji
przełożonego.
art. 69a
Nowa regulacja wypełnia lukę prawną zakresie możliwości przejścia funkcjonariusza
w służbie przygotowawczej do służby kandydackiej na SWWS.
Pierwotne brzmienie przepisu zakładało możliwość przeniesienia funkcjonariusza do
służby kandydackiej przez Dyrektora Generalnego Służby Więziennej. Zaznaczyć w tym
zakresie trzeba, że funkcjonariusze w służbie kandydackiej są również studentami studiów I
albo II stopnia, wobec czego do wstąpienia do służby należy pozytywnie przejść proces
rekrutacji na studia, prowadzony zgodnie z art. 70 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o
szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619). Decyzja Dyrektora
Generalnego nie jest wobec tego wystarczająca do przeniesienia funkcjonariusza do służby
kandydackiej, a czynność taka wymaga również, aby funkcjonariusz pozytywnie przeszedł
proces rekrutacji na studia.
art. 70 ust. 1 i 1a
Projektowane zmiany tworzą podstawy do wydłużenia okresu delegowania z 6 do 12
miesięcy, co jest uzasadnione potrzebami służby. Ponadto konieczne jest utworzenie podstawy
do odwołania funkcjonariusza z delegowania z urzędu lub na własną prośbę, co usankcjonuje
dotychczasową praktykę.
art. 72 ust. 1 i 4
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Zmiana w zakresie art. 72 uwzględnia sytuację, gdy funkcjonariusz zajmujący wyższe
stanowisko kierownicze zostanie powołany na inne, niższe stanowisko służbowe,
np. z zastępcy dyrektora okręgowego SW na stanowisko dyrektora zakładu karnego. W takim
przypadku uposażenie będzie zachowane z wyższego stanowiska do czasu uzyskania
uposażenia zasadniczego równego dotychczas pobieranemu lub wyższego. W dodanym ust. 4
określono kompetencje Szefa IWSW oraz Rektora do wyrażenia zgody w szczególnie
uzasadnionych przypadkach, do zachowania prawa do uposażenia należnego na poprzednio
zajmowanym stanowisku wobec funkcjonariusza przeniesionego lub powołanego na
stanowisko służbowe zaszeregowane do niższego uposażenia zasadniczego.
art. 73 ust. 1 i 3
Zmiana w zakresie art. 73 spowodowana jest tym, iż aktualne przepisy nie określają
świadczeń funkcjonariuszy, którzy de facto poprzez powołanie w drodze rozkazu personalnego
na wyższe stanowisko kierownicze w Służbie Więziennej w innej jednostce, położonej w innej
miejscowości, są przeniesieni z urzędu i nie mają określonych świadczeń analogicznych do
osób przenoszonych z urzędu decyzją administracyjną do innej jednostki położonej w innej
miejscowości. W ocenie projektodawcy uprawnienia te powinny być jednakowe, gdyż
powołanie następuje z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce.
art. 75 ust. 3
Przepis umożliwia wystąpienie z inicjatywą samego funkcjonariusza o oddelegowanie go
do instytucji zagranicznej, w sytuacji ogłoszenia takiego naboru. Regulacja wychodzi
naprzeciw oczekiwaniom funkcjonariuszy w tym zakresie.
art. 80 ust. 4
Dodawany przepis wyłącza zasadę pokrywania kosztów oddelegowania przez Służbę
Więzienną w sytuacji pokrywania tych kosztów przez instytucję zagraniczną.
art. 83
Zmiany w zakresie art. 83 dotyczą:
– utworzenia możliwości sprawdzenia przydatności funkcjonariusza na najwyższe
stanowiska kierownicze w Służbie Więziennej, przed powołaniem go na to stanowisko, poprzez
uprzednie powierzenie pełnienia obowiązków na tym stanowisku,
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– doprecyzowania, iż maksymalny okres powierzenia pełnienia obowiązków wynosi
12 miesięcy. Okres ten jest wystarczający dla oceny przydatności funkcjonariusza na danym
stanowisku,

jeżeli

rozważa

się

mianowanie

funkcjonariusza

na

to

stanowisko

(np. na stanowisko kierownicze). Występują jednak także przypadki powierzania obowiązków
na czas zastępstwa w związku z długotrwałą chorobą, urlopami macierzyńskimi
i rodzicielskimi, urlopem wychowawczym. W takich okolicznościach kierownik jednostki
organizacyjnej musi mieć możliwość powierzenia obowiązków na czas absencji, który w ww.
sytuacjach przekraczać może okres 12 miesięcy. Regulacja ta winna dotyczyć w zasadzie
absencji funkcjonariuszu na stanowiskach kierowniczych, z uwagi na brak możliwości
dublowania takich stanowisk po upływie 12 miesięcy powierzenia obowiązków innemu
funkcjonariuszowi,
– możliwości odwołania funkcjonariusza z czasowego pełnienia obowiązków na jego
prośbę lub z urzędu, co sankcjonuje stosowaną praktykę,
– zakazu powierzania obowiązku na kolejny okres po upływie 12-miesięcznego okresu
powierzenia obowiązków jako przepis ochronny funkcjonariusza w celu stabilizacji jego
sytuacji służbowej.
art. 88
Przepis, który określa organy właściwe do wydawania opinii służbowych, został
uzupełniony o wskazanie Szefa IWSW w związku z wyodrębnieniem jednostki organizacyjnej
IWSW.
art. 90 ust. 4
Przepis został uzupełniony o wskazanie Szefa IWSW w związku z wyodrębnieniem
jednostki organizacyjnej IWSW.
art. 94
Zmiana przepisu wprowadza, obok tymczasowego aresztowania, także jako podstawę
obligatoryjnego zawieszenia funkcjonariusza w czynnościach służbowych, wszczęcie
przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego. W ust. 2 jako fakultatywną przesłankę zawieszenia
funkcjonariusza w czynnościach służbowych, wskazano wszczęcie przeciwko niemu
postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nieumyślne,
ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowania dyscyplinarnego. Dodano nową przesłankę
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fakultatywnego

zawieszenia

funkcjonariusza

w

czynnościach

służbowych

w wyniku wniesienia przeciwko niemu subsydiarnego aktu oskarżenia – art. 55 § 1 k.p.k.
Nie wskazano maksymalnego okresu zawieszenia w czynnościach służbowych,
które może trwać do czasu zakończenia stosowania tymczasowego aresztowania
lub zakończenia postępowania karnego albo dyscyplinarnego. Doprecyzowano kompetencje
przełożonego do wydania rozstrzygnięcia w zakresie zawieszenia oraz uchylania zawieszenia
w czynnościach służbowych.
art. 95 ust. 2
Proponuje się, aby w każdym przypadku ukarania karą dyscyplinarną, zawieszona część
uposażenia nie była zwracana; aktualnie następuje to tylko w przypadku skazania wyrokiem
sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane z oskarżenia publicznego
lub ukarania karą wydalenia ze służby.
art. 96
Zmiany w zakresie art. 96 dotyczą:
– ust. 2 pkt 6 – jeżeli nieobecność w służbie spowodowanej chorobą w okresie ostatnich
2 lat wyniosła powyżej łącznie 500 dni, proponuje się dodać przesłankę uzasadniającą
zwolnienie ze służby. Funkcjonariusze nagminnie przerywają zwolnienie na krótki okres, by
nie

nastąpiła

przesłanka

nieprzerwanego

okresu

12

miesięcznego

zwolnienia,

co powoduje utrudnienia w organizacji służb, powstawanie nadgodzin w służbie oraz
brak możności przyjęcia do służby innego funkcjonariusza,
– uchylenie w ust. 2 pkt 9 – uzyskanie prawomocnej odmowy wydania poświadczenia
bezpieczeństwa osobowego, co dotyczyć może tylko kandydatów na stanowisko kierownicze
w służbie, powinno skutkować skreśleniem z listy kandydatów na to stanowisko,
ale nie zwolnieniem ze służby, co jest niezgodne z ustawą o ochronie informacji niejawnych,
– ust. 3a – zasadą jest, że funkcjonariusz sam wskazuje w raporcie datę zwolnienia
ze służby, niejednokrotnie w dacie złożenia raportu, w terminie wykraczającym poza okres
3 miesięczny, np. składa raport 20 stycznia, że chce być zwolniony z dniem 30 kwietnia,
a zgodnie z brzmieniem ust. 3 winien być zwolniony najpóźniej przed dniem 20 kwietnia;
zmiana wychodzi naprzeciw oczekiwaniom funkcjonariuszy,
– ust. 3b – przepis przewiduje odwrotną sytuację, gdy funkcjonariusz chce się zwolnić
wcześniej, przed upływem 3 miesięcy, nawet z dniem złożenia raportu, a ze względu
na potrzeby służby nie jest to możliwe z uwagi np. na przekazanie obowiązków przez
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kierownika działu, konieczność zabezpieczenia prawidłowego toku służby, czynności związane
z zakończeniem postępowania, itd.,
– ust. 3c – w celu wykluczenia sytuacji konieczności obligatoryjnego zwolnienia
ze służby funkcjonariusza w jednostce objętej militaryzacją,
– ust. 6 – nieobecność w służbie spowodowana chorobą, trwająca nieprzerwanie przez
okres 12 miesięcy, powoduje fakultatywną przesłankę zwolnienia ze służby. Tymczasem
funkcjonariusze w celu uniknięcia tego skutku przerywają okres zwolnienia na krótki okres, by
niebawem ponownie rozpocząć 12 miesięczny okres choroby. Określenie przerwy
w zwolnieniach lekarskich ma zapobiec nadużywaniu uprawnienia przełożonych w sprawach
osobowych z jednej strony, a z drugiej strony gwarancje dla funkcjonariusza niezakłóconego
leczenia zdrowia.
art. 98
Nadanie nowego brzmienia art. 98 ma na celu wyeliminowanie luki prawnej w zakresie
organu uprawnionego do zwolnienia ze służby funkcjonariusza powołanego na stanowisko
służbowe bez jego uprzedniego odwołania ze stanowiska.
art. 99
Celem

zmiany

jest

umożliwienie

przyznania

odprawy

funkcjonariuszowi,

który w związku odwołaniem z zajmowanego stanowiska nie wyraził zgody na przeniesienie
na niższe stanowisko, w konsekwencji został zwolniony ze służby.
art. 105a
Celem zmiany jest wprowadzenie analogicznych rozwiązań przewidzianych wobec
funkcjonariuszy również do pracowników przez zobowiązanie zwrotu przez pracownika
kosztów wyżywienia, zakwaterowania oraz podróży służbowych w przypadku zwolnienia
przed upływem 5 lat od dnia zakończenia szkolenia.
art. 107a
Dodawany art. 107a jest związany z likwidacją istniejącej luki prawnej w zakresie
określenia organów uprawnionych do wydania rozkazu o utracie albo obniżeniu stopnia,
o którym mowa też w art. 236. Konieczne jest też uwzględnienie podstawy prawnej anulowania
stopnia przed jego wręczeniem, np. w sytuacji popełnienia przez funkcjonariusza przestępstwa,
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już po nadaniu stopnia, a przed jego wręczeniem, oraz wskazanie organu uprawnionego do
wydania rozkazu personalnego o utracie lub obniżeniu stopnia służbowego.
art. 109a i art. 109b
Celem projektowanego przepisu jest zrównanie uprawnień zwolnionych funkcjonariuszy
do uprawnień innych służb mundurowych w zakresie wliczania okresów służby do okresu
zatrudnienia w zakresie wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy, w przypadku
podjęcia pracy.
art. 110 ust. 1a
Zgodnie z projektowaną regulacją badania psychologiczne i konsultacje specjalistyczne
będą mogły być wykonywane przez psychologów i lekarzy zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych Służby Więziennej, zgodnie z art. 24 ustawy o komisjach lekarskich
podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Zgodnie z wymienionym
przepisem dopuszczalne jest zlecanie badań psychologicznych i konsultacji specjalistycznych
innym podmiotom. W zależności od umiejscowienia RKL zdarza się, że występują znaczne
opóźnienia dotyczące badań specjalistów wykonywanych w ramach komisji MSWiA, a
specjalistyczne badania komisyjne realizowane są w ograniczonym zakresie. W zaistniałej
sytuacji, pomimo przychylności RKL, proces rekrutacji kandydatów do służby w Służbie
Więziennej ulega znacznemu wydłużeniu. Powierzenie wykonywania badań przez komisje
MSWiA innym podmiotom, m.in. osobom o odpowiednich kwalifikacjach zatrudnionym w
Służbie Więziennej, umożliwi znaczne przyspieszenie procesu rekrutacji kandydatów, co
uzasadnione jest znacznymi brakami kadrowymi w SW.
art. 112 ust. 4 i 5
Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, jeżeli jest to uzasadnione stanem zdrowia
funkcjonariusza, jednostka służby medycyny pracy będzie mogła wystąpić do przełożonego z
wnioskiem o jego skierowanie do komisji lekarskiej w celu określenia stanu zdrowia oraz
ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby, jak również związku poszczególnych
schorzeń ze szczególnymi warunkami i właściwościami służby.
Projektowany ust. 5 zawiera upoważnienie ustawowe dla Ministra Sprawiedliwości do
określenia w drodze zasad przeprowadzania badań profilaktycznych funkcjonariuszy Służby
Więziennej przez jednostki służby medycyny pracy Służby Więziennej, wzorów dokumentacji
medycznej stosowanej wobec funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wskazówki metodyczne
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do badań profilaktycznych wynikające ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach
organizacyjnych Służby Więziennej. Celem projektowanego przepisu jest uregulowanie zasad
przeprowadzania i dokumentowania badań profilaktycznych realizowanych przez jednostki
służby medycyny pracy SW wobec funkcjonariuszy SW, które wynikają ze specyfiki ryzyka
zawodowego w jednostkach organizacyjnych SW. Dotychczas obowiązujące przepisy
dotyczące wzorów dokumentacji medycznej wydane zostały w formie zarządzenia Dyrektora
Generalnego SW z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie rodzajów dokumentacji podstawowych
jednostek służby medycyny pracy Służby Więziennej, sposobu jej prowadzenia, udostępniania
i przechowywania oraz wzorów stosowanych dokumentów w profilaktycznej opiece
zdrowotnej sprawowanej wobec funkcjonariuszy Służby Więziennej. Należałoby także
uwzględnić zmiany, które rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w
sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
(Dz. U. poz. 666) nałożyły na podmioty lecznicze, w tym na jednostki medycyny pracy
obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Ponadto akty
prawne, które regulują działalność służby medycyny pracy SW, tj. rozporządzenie Ministra
Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie służby medycyny pracy w jednostkach
organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1082) oraz obowiązujące od 2009 r.
rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie zadań służby
medycyny pracy wynikających ze specyfiki ryzyka zawodowego w jednostkach
organizacyjnych Służby Więziennej (Dz. U. poz. 1081), nie uwzględniają zmian, które
dokonały się na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, i należy je dostosować do obowiązujących
przepisów w tym zakresie. Dotychczas w ustawie o Służbie Więziennej brak było delegacji
ustawowej dla Ministra Sprawiedliwości dotyczącej uregulowania działalności jednostek
służby medycyny pracy SW; działalność ta odbywała się na podstawie art. 8 i 27 ustawy o
służbie medycyny pracy.
art. 113 ust. 1
Zmiana ma na celu likwidację luki prawnej w zakresie określania dalszego związku
choroby, przy kontynuowaniu leczenia, co wymuszało kierowanie ponowne do komisji
lekarskiej i ponoszenie z tego tytułu dodatkowych kosztów.
art. 116
Zgodnie z projektowaną regulacją w przypadku odniesienia ran, kontuzji lub urazu
psychicznego w związku z pełnieniem służby lub ze względu na schorzenie lub stan
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psychofizyczny pozostające w związku z pełnieniem służby, funkcjonariusz pełniący służbę w
zakładzie karnym lub w areszcie śledczym, zgodnie ze wskazaniami lekarza medycyny pracy,
będzie mógł skorzystać z turnusu w czasie służby bez konieczności wykorzystywania
dodatkowego urlopu wypoczynkowego.
Zakłada się, iż turnus profilaktyczno-zdrowotny trwać będzie nie dłużej niż 14 dni
kalendarzowych i obejmie działania rehabilitacyjne, antystresowe i profilaktykę zdrowotną,
w tym profilaktykę psychologiczną.
Przewiduje się również, iż przepisy projektowanego ust. 1, będą miały zastosowanie
również do pracowników Służby Więziennej.
art. 117
Zmiana polega na prawidłowym zredagowaniu przepisu upoważniającego i wskazanie
w ust. 3 zakresu, w jakim do funkcjonariuszy stosuje się przepisy Kodeksu pracy.
W projektowanym ust. 1 uwzględniono wprost prawo funkcjonariusza do przerwy w służbie,
pozostawiając do uregulowania w akcie wykonawczym wymiar czasowy przerwy, zasady jej
udzielania i możliwy sposób jej wykorzystania.
art. 118 ust. 9a–9i
Analiza wysokości kwot jednorazowego odszkodowania na podstawie obowiązującej
ustawy o Służbie Więziennej (art. 118) oraz określonych w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r.
o świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby
pozostających w związku ze służbą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1448) dla pozostałych służb
mundurowych wskazują, że wysokość jednorazowego odszkodowania w innych służbach jest
wyższa, a w przypadku śmierci funkcjonariusza SW, rodzina po zmarłym funkcjonariuszu
otrzyma o połowę niższą kwotę odszkodowania niż rodzina po zmarłym funkcjonariuszu służb
objętych przepisami ww. ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. Ustalenie odszkodowania
w wysokości niższej niż w pozostałych służbach, należy uznać za niezgodne z konstytucyjną
zasadą równości podmiotów, rozumianą w ten sposób, iż wszystkie podmioty charakteryzujące
się

daną

cechą

istotną

w

stopniu

równym,

muszą

być

traktowane

równo,

a więc według jednakowej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących, czy też faworyzujących
określoną

grupę

osób.

Rodzina

funkcjonariusza

Służby

Więziennej,

który w trakcie realizacji obowiązków służbowych zginął w wyniku ataku osadzonego,
powinna otrzymać jednakowe odszkodowanie, jak rodzina policjanta, który zginął w wyniku
działania przestępcy. Ponadto przepisy ustawy przewidują dodatkowe świadczenia finansowe
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ponad kwotę głównego odszkodowania, tj. zwiększenia o 3,5 krotność najniższe uposażenie
zasadnicze na każdego członka rodziny, czego nie przewidują przepisy ustawy o Służbie
Więziennej. Niezależnie od powyższego przepisy ustawy przewidują w szczególnych
i uzasadnionych przypadkach zwiększenie wysokości kwot nie więcej jednak niż o 100%, przez
Ministra Sprawiedliwości, odpowiednio do uprawnień Prezesa Rady Ministrów lub ministra
właściwego do spraw wewnętrznych, w pozostałych służbach. Powyższe zmiany służą
dostosowaniu wysokości świadczeń do przepisów obowiązujących dla pozostałych służb
mundurowych.
art. 119 ust. 1
W związku z dodaniem do doskonalenia zawodowego narad i odpraw służbowych,
bardziej adekwatne będzie określenie wyżywienia we wszystkich formach kształcenia
na podstawie art. 43zq.
art. 123 ust. 3 i 4
Zmiany w zakresie art. 123 spowodowane są koniecznością dodania upoważnienia
dla Dyrektora Generalnego do określenia innego rozkładu czasu służby, ze względu
na potrzeby służby (np. funkcjonowania służby dowodzenia), jak również określenia wprost
w ustawie obowiązku przestrzegania przez funkcjonariuszy czasu służby.
art. 125
Dotychczasowe brzmienie określono jako ust. 1, dokonując zmian porządkujących.
W dodawanym ust. 2 przewidziano kompetencje dla Dyrektora Generalnego w stanach
nadzwyczajnych, stanie zagrożenia epidemicznego, stanie epidemii lub innej sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej do wprowadzenia innego niż określony
w ust. 1 rozkładu służby. Ma to zapewnić, w sytuacjach nadzwyczajnych, sprawną realizację
zadań postawionych przed Służbą Więzienną.
art. 136
Projektowana zmiana przewiduje skreślenie wyrazu „telefoniczne” oraz odpowiednio
wyrazów „dyżur telefoniczny” w ust. 2–5 i zastąpienie ich wyrazami „dyżur na wezwanie”.
Funkcjonariusz może być bowiem wezwany do jednostki czy powiadomiony o konieczności
podjęcia innych czynności nie tylko telefonicznie. Adekwatnym jest wprowadzenie pojęcia
„dyżuru na wezwanie” jako terminu ogólnego, bez wskazania jego formy.
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art. 139 ust. 1a
Zmiana przewiduje wprowadzenie rozwiązania zgodnego z Kodeksem pracy.
Wprowadzając nową instytucję proporcjonalnego urlopu w wymiarze 1/12 za każdy miesiąc
należy uregulować jego wysokość w zaokrągleniu do pełnego dnia, np. 2,16 dnia do 3 dni.
art. 146 ust. 1 pkt 1 i pkt 2
Doprecyzowano brzmienie pkt 1 i 2 w zakresie rodzaju pobieranej nauki i liczby dni
urlopu

szkoleniowego,

w

zależności

od

rodzaju

szkoły

i konieczności przygotowania się do egzaminu. Postuluje się uwzględnienie w art. 146
ust. 1 pkt 1 kształcenia także w szkole doktorskiej, tak aby przepis zawierał wszystkie możliwe
formy kształcenia przewidziane przez ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym
i nauce.
art. 148
Z zasady wprowadzonej w ust. 2 wynika, że co najmniej jedna część urlopu powinna
obejmować łącznie z dodatkowym urlopem nie mniej niż 14 dni jest wystarczająca, pozostały
urlop w zależności od potrzeb i możliwości służby powinien być wykorzystywany przez
funkcjonariusza wg uznania; obowiązek wynikający z uchylanego w projekcie ust. 3 jest zbyt
rygorystyczny, bowiem wprowadza konieczność biurokratycznego prowadzenia ewidencji
urlopów. Należy również pamiętać, że urlop dodatkowy wykorzystuje się dopiero po
wykorzystaniu urlopu, co ma najczęściej miejsce pod koniec roku kalendarzowego i
sprawozdawczego.
art. 149 ust. 5
Zmiana zrównuje funkcjonariuszy i pracowników w zakresie terminu wykorzystania
urlopu wypoczynkowego, w sytuacji jego przejścia na rok następny.
art. 154 ust. 1
Zwrot „w czasie służby” proponuje się zastąpić zwrotem „w czasie pełnienia służby”,
jako sformułowaniem bardziej precyzyjnym, tym bardziej, że pojęcie czasu służby określone
w art. 120 ust. 1 ustawy jest bardzo szerokie i obejmuje czas, w którym funkcjonariusz
pozostaje w dyspozycji przełożonego w jednostce organizacyjnej lub w innym miejscu
wyznaczonym do wykonywania zadań służbowych, w tym również czas związany
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z uczestnictwem w szkoleniu lub doskonaleniu zawodowym oraz odbywaniem podróży
służbowych.
art. 157 ust. 5 i 6
Zmiany w zakresie art. 157 mają na celu uregulowanie podstaw do badania stanu
trzeźwości lub pozostawania pod wpływem innego środka psychotropowego funkcjonariuszy i
pracowników. W tym zakresie odwołano się do właściwych procedowanych obecnie przepisów
Kodeksu pracy. Brak regulacji w tym zakresie powodował konieczność wzywania Policji,
co w sytuacji niektórych jednostek organizacyjnych, ze względu na ich położenie, z uwagi
na upływ czasu było znacznie utrudnione.
art. 165
Zmiany w zakresie art. 165 spowodowane są koniecznością wyłączenia uprawnień
w zakresie możliwości łączenia przez funkcjonariusza korzystania z urlopu rodzicielskiego
z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż
połowa pełnego wymiaru czasu pracy. Powyższe przepisy ze względu na szczególny charakter
służby i dyspozycyjność funkcjonariusza, powinny być wyłączone.
art. 173 ust. 3
Zmiany stanowią konsekwencję nadania kolejnych stopni w korpusie oficerskim oraz
dodaniu stanowiska Rektora, jako uprawnionego do dodatkowych norm.
art. 189 ust. 1 i art. 190 pkt 1
Zmiany stanowią konsekwencję nadania kolejnych stopni w korpusie oficerskim oraz
dodaniu stanowiska Rektora, jako uprawnionego do dodatkowych norm.
Wobec powyższego zmiany w zakresie art. 189 i 190 podyktowane są dążeniem, aby
konsekwencją powołania funkcjonariusza na wyższe stanowisko kierownicze w Służbie
Więziennej do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej położonej w innej
miejscowości stało się nabycie tożsamych uprawnień, które nabywa funkcjonariusz
przeniesiony z urzędu.
art. 192 pkt 2 lit. c
Celem przepisu jest wyeliminowanie sprzeczności ze znowelizowaną treścią art. 66a
ust. 6, zgodnie z którą Senat SWWS rozstrzyga w formie pisemnej o realizacji przez Rektora
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uprawnień określonych w rozdziale 17 ustawy zmienianej. Przepis uwzględnia także
utworzenie IWSW.
art. 199 pkt 3
Zmiana ma na celu ograniczenie uprawnienia do nagrody rocznej. Nagroda roczna
nie będzie przysługiwała funkcjonariuszowi, który porzucił służbę; pojęcie porzucenia służby
wprowadził ustawodawca w art. 97 ust. 1 pkt 8.
art. 213 ust. 1
Projektowana zmiana przełożonego uprawnionego do przyznania pomocy przez
zastąpienie

Dyrektora

Generalnego

kierownikiem

jednostki

organizacyjnej

wynika

ze względów praktycznych, gdyż sam uprawniony, organ rozpatrujący wniosek, jak i całość
dokumentacji, znajduje blisko miejsca zamieszkania uprawnionego, któremu przepisy powinny
w stopniu maksymalnym ułatwić udział w postępowaniu.
art. 221
Konieczność zmiany art. 221 w proponowanym zakresie wynika z braku regulacji
prawnych w sytuacji, gdy funkcjonariusz został zwolniony ze służby na podstawie
art. 97 ust. 1 pkt 6, tj. nieobecności w służbie przez okres powyżej 3 miesięcy z powodu
tymczasowego aresztowania i mimo postawionych zarzutów karnych został prawomocnie
uniewinniony lub postępowanie karne zostało prawomocnie umorzone. Proponowana zmiana
ma na celu wyeliminowanie swego rodzaju luki prawnej, a jednocześnie w sposób
jednoznaczny uregulowania praw zwolnionego ze służby funkcjonariusza, który spełnia jedną
z przesłanek określonych w proponowanym nowym ust. 1a. Zmiana ust. 3 ma na celu
wskazanie podmiotu właściwego do procedowania w sprawie ponownego nawiązania stosunku
służbowego i jest konsekwencją dodania ust. 1a.
art. 230
Zmiana art. 230:
– poszerza katalog działania bądź zaniechania funkcjonariusza stanowiących naruszenie
dyscypliny służbowej,
– ust. 6 ma charakter porządkujący,
– poprzez dodanie ust. 6a-6c wypełnia lukę prawną dot. kwestii doprecyzowania środka
dyscyplinującego jaką jest rozmowa dyscyplinująca. Wskazano termin przeprowadzenia
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rozmowy, sposób jej przechowywania i czasookres związania przełożonego środkiem
dyscyplinującym w postaci rozmowy dyscyplinującej. Zmiany są spowodowane faktem,
iż obecnie brak jest przepisów regulujących, gdzie i przez jaki okres przechowuje się protokół
bądź notatkę z udokumentowanej rozmowy dyscyplinującej. Przewidziano także możliwość
zaskarżenia, w określonym terminie, faktu przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej,
oraz określono konsekwencje wniesienia sprzeciwu.
art. 230a i 230b
Dodawane przepisy wprowadzają odpowiedzialność dyscyplinarną za współsprawstwo,
współsprawstwo kierownicze, podżeganie i pomocnictwo w popełnieniu przewinienia
dyscyplinarnego. Jednocześnie określono, że co najmniej dwa zachowania podjęte w krótkich
odstępach czasu dotyczące tego samego zamiaru lub sposobności jest traktowane jako jedno
przewinienie.
art. 231 ust. 6a i ust. 8 pkt 1 i 2
W dotychczasowych regulacjach brak było określenia, jakie elementy ma zawierać
upoważnienie do załatwiania spraw dyscyplinarnych; proponowany przepis usuwa tę lukę.
Zmiany w ust. 8 polegają na wskazaniu, że dla Szefa IWSW oraz Zastępcy Szefa IWSW
wyższym przełożonym dyscyplinarnym w postępowaniu dyscyplinarnym będzie Minister
Sprawiedliwości, a w odniesieniu do naczelnika wydziału zamiejscowego, a także
funkcjonariuszy IWSW – jest Szef IWSW. Zmienia się właściwość ww. przełożonego w
odniesieniu do prorektora Uczelni, dla którego w miejsce dotychczasowego Dyrektora
Generalnego ma być również Minister Sprawiedliwości.
art. 235
Karą dyscyplinarną wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe może być ukarany nie
tylko funkcjonariusz zajmujący stanowisko z mianowania, ale również funkcjonariusz
powołany na wyższe stanowisko kierownicze, który winien być odwołany i nie powinien przed
zatarciem kary być mianowany lub powołany na wyższe stanowisko. Zmiana wskazuje
w sposób jednoznaczny, że przy wykonaniu kary uwzględnia się również wyższe stanowiska
kierownicze w służbie.
art. 237 ust. 2
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Kara wydalenia ze służby oficera powinna być wymierzona przez kierownika jednostki
organizacyjnej, w której funkcjonariusz pełnił służbę, przede wszystkim ze względów
prowadzonej polityki kadrowej w tej jednostce oraz względów praktycznych. Wyłączna
kompetencja Dyrektora Generalnego do wymierzenia tej kary wydłużała postępowanie
i zwiększało niepotrzebną biurokrację w tym zakresie.
art. 238 ust. 3
Zmiana wynikowa z wprowadzenia nowego art. 250a. Zgodnie z art. 238 ust. 2,
za popełnienie kilku przewinień dyscyplinarnych można wymierzyć jedną karę dyscyplinarną,
odpowiednio surowszą, mając na uwadze względy wychowawcze lub prewencyjne
wymierzonej kary. Wprowadzenie art. 250a umożliwiającego rozdzielnie postępowania
w sytuacjach przewidzianych na osobne postępowania, spowodowało konieczność
wprowadzenia ust. 3 w art. 238 jako zastrzeżenia do stosowania ust. 2.
art. 239
Doprecyzowano dyrektywy ogólne wymiaru kary dyscyplinarnej, wprowadzając większą
precyzję regulacji.
art. 240
Zmiany w art. 240:
–

w ust. 1 – tiret pierwsze: zmiana wynikowa w związku z dodaniem ust. 6c

w art. 230, oraz tiret drugie ‒ wprowadzono możliwość wszczęcia postępowania
dyscyplinarnego na wniosek zainteresowanego organu i instytucji nie będących organami
ścigania,
– w ust. 2 daje uprawnienie do wszczęcia lub przejęcia postępowania dyscyplinarnego
wyższemu

przełożonemu

dyscyplinarnemu

lub

Dyrektorowi

Generalnemu,

co oznacza możliwość wszczęcia lub przejęcia każdego postępowania dyscyplinarnego przez
Dyrektora Generalnego, nawet w sytuacji gdy Dyrektor Generalny nie jest wyższym
przełożonym dyscyplinarnym; natomiast zmiana ust. 3 ma charakter porządkujący i wynika ze
zmian ust. 1 i 2,
– w ust. 4 wprowadza przedłużenia czynności wyjaśniających,
– poprzez dodawane ust. 4a‒4f wypełniają swego rodzaju lukę prawną w zakresie
konieczności wydania postanowienia o przeprowadzeniu czynności wyjaśniających,
elementów postanowienia o czynnościach wyjaśniających, sposób zakończenia czynności
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wyjaśniających oraz niezbędne jego elementy oraz sposób dysponowania materiałami
z czynności wyjaśniających. Określono uprawnienia Dyrektora Generalnego oraz wyższego
przełożonego w zakresie zlecania czynności wyjaśniających,
– zdanie pierwszego w ust. 5 doprecyzowuje konieczność doręczenia postanowienia
o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego obwinionemu.
– poprzez dodanie pkt 3a w ust. 6 wskazuje się na konieczność zamieszczenia
w postanowieniu o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego informacji o dacie powzięcia
informacji

uzasadniającej

podejrzenie

popełnienia

przewinienia

dyscyplinarnego.

Często brak było wskazania w postanowieniu o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego daty
powzięcia takiej informacji. Zmiana ta powoduje przejrzystość działania przełożonego
dyscyplinarnego, a jednocześnie wskazuje jednoznacznie na zachowanie lub przekroczenie
terminu

uprawniającego

do

wszczęcia

postępowania

dyscyplinarnego

określonego

w art. 241 ust. 3.
art. 240a
Projektowane przepisy art. 240a mają na celu dostarczenie Dyrektorowi Generalnemu,
jako organowi sprawującemu ogólny nadzór nad funkcjonowaniem Służby Więziennej, oraz
Ministrowi

Sprawiedliwości,

jako

organowi

administracji

rządowej

sprawującemu

zwierzchnictwo nad Służbą Więzienną, narzędzi do natychmiastowego odsunięcia od
wykonywania służbowych funkcjonariuszy zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w
Służbie Więziennej w sytuacjach, w których wymaga tego szczególnie naganne zachowanie
funkcjonariusza.
Podstawę

zastosowania

projektowanej

instytucji

stanowić

może

zatrzymanie

funkcjonariusza związane z jego schwytaniem na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa
lub przestępstwa skarbowego umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego, a także
popełnienie innego rodzaju czynu skutkującego naruszeniem lub zagrożeniem istotnych
interesów służby. Ta ostatnia przesłanka odnosi się do szczególnego charakteru służby
publicznej służb mundurowych, w których – ze względu na zakres przypisanych im zadań –
bardziej rygorystycznie kształtowany jest status służbowy funkcjonariuszy, od których wymaga
się wysokiego poziomu kompetencji, postawy etycznej i przestrzegania przepisów prawa.
Przewidziana w projektowanym art. 240a instytucja znajdzie zastosowanie tylko
do funkcjonariuszy zajmujących wyższe stanowiska kierownicze w Służbie Więziennej,
a więc takich, którzy podejmują kluczowe decyzje dotyczące funkcjonowania tej formacji.
Katalog wyższych stanowisk kierowniczych jest określony w art. 63 ust. 1 wymienionej
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ustawy. Obejmuje on m.in. dyrektorów okręgowych, dyrektorów zakładów karnych
i aresztów śledczych, komendantów ośrodków szkolenia oraz zastępców tych osób.
Maksymalny 60-dniowy okres zarządzonej przez Dyrektora Generalnego albo przez
Ministra Sprawiedliwości przerwy w czynnościach służbowych funkcjonariusza jest
zharmonizowany z rozwiązaniami dotyczącymi czasu trwania czynności wyjaśniających,
które fakultatywnie mogą poprzedzać wszczęcie postępowania dyscyplinarnego (co do zasady
czynności te należy ukończyć w terminie 30 dni, lecz w wyjątkowych przypadkach mogą być
przedłużone do 60 dni).
Przerwa będzie mogła trwać do wydania przez przełożonego dyscyplinarnego stosownego
postanowienia

–

albo

o

wszczęciu

postępowania

dyscyplinarnego,

albo o odmowie wszczęcia takiego postępowania. Wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
jest równoznaczne z nadaniem funkcjonariuszowi statusu obwinionego, umożliwiając podjęcie
decyzji

w

przedmiocie

ewentualnego

zawieszenia

funkcjonariusza

w

trybie

art. 94 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej.
Projektowany art. 240a ust. 3 nakłada na organ zarządzający przerwę niezwłoczne
zawiadomienie o wydaniu zarządzenia przełożonego dyscyplinarnego celem podjęcia przez
niego stosownych czynności w postępowaniu dyscyplinarnym, w szczególności zlecenia
przeprowadzenia czynności wyjaśniających, o których mowa w art. 240 ust. 4, albo wydania
stosownego postanowienia bez przeprowadzania takich czynności.
art. 241 ust. 1 i 4
Zmiana w art. 241:
– ust. 1 określa tylko i wyłącznie przesłanki wskazujące na brak możliwości wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego. Dotychczasowa regulacja łączyła przesłanki negatywne w
zakresie wszczęcia postępowania i umorzenia postępowania w przypadku ich zaistnienia.
Proponowana

regulacja

umożliwia

precyzyjne

stosowanie

przepisu

w

zakres

nie wszczynania postępowania dyscyplinarnego,
– karalność przedawnienia dyscyplinarnego będzie ustawać z upływem 2 lat od dnia jego
popełnienia. Zawieszenie postępowania dyscyplinarnego będzie wstrzymywać bieg tego
terminu.
art. 242
Proponowane rozwiązanie wprowadza instytucje dobrowolnego podania się karze
w dwóch wariantach. Nowe rozwiązanie wynikające z ust. 1 pozwala wymierzyć karę
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bez wszczynania postępowania dyscyplinarnego jeżeli okoliczności popełnienia czynu nie
budzą wątpliwości, a kara dyscyplinarna nie będzie surowsza niż nagana. Niewątpliwie
rozwiązanie to ma na celu szybkie i sprawne ukaranie funkcjonariusza przy spełnieniu
założonych przesłanek. Kolejnym rozwiązaniem jest wszczęcie postępowania dyscyplinarnego
i złożenie przez obwinionego wniosku o dobrowolne poddanie się karze. Nowym rozwiązaniem
jest możliwość zaskarżenia wydanego orzeczenia na podstawie wniosku o dobrowolne podanie
się karze, co powoduje możliwość uchylenia wydanego orzeczenia i kontynuację postępowania
dyscyplinarnego.
art. 243
Regulacja

przewiduje

prowadzenie

zarówno

postępowania

dyscyplinarnego

i postępowania wyjaśniającego przez rzecznika dyscyplinarnego. Rozwiązanie to ma na celu
poprawę jakości prowadzonych postępowań wyjaśniających, gdyż dotychczasowe rozwiązania
dawały dowolność wyznaczania osób prowadzących czynności wyjaśniające. Ponadto
wskazuje na sposób powoływania rzeczników dyscyplinarnych, co podnosi prestiż tej funkcji.
Natomiast

dotychczasowe

regulacje

nie

określały

wymogów,

jakie

kandydat

na rzecznika dyscyplinarnego ma spełniać. Określenie takich przesłanek determinuje wybór
rzecznika dyscyplinarnego, co z kolei ma wpłynąć na poprawę jakości prowadzonych
postępowań dyscyplinarnych.
art. 244 ust. 1a
Dotychczasowa regulacja nie przewidywała możliwość odwołania rzecznika na jego
uzasadniony wniosek; proponowane rozwiązanie uzupełnia przepis w tym zakresie.
art. 245
Dodawanym ust. 7 reguluje kwestie związane z decyzyjnością w sytuacji, gdy wyższy
przełożony dyscyplinarny jeszcze nie wydał postanowienia o wyłączeniu lub odmowie
wyłączenia odpowiednio wyższemu przełożonemu lub przełożonemu dyscyplinarnemu
od udziału w postępowaniu dyscyplinarnym.
art. 246 ust. 2a i 2b
Zgodnie z projektowanymi przepisami, w przypadku wyłączenia Rektora od udziału w
postępowaniu dyscyplinarnym, na podstawie art. 245 ust. 1 i 2 ustawy o SW, postepowanie
dyscyplinarne będzie przejmował prorektor Uczelni, chyba że postępowania będzie dotyczyło
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tego prorektora. W odniesieniu zaś do wyłączenia od udziału w postępowaniu dyscyplinarnych
Szefa IWSW, postępowanie dyscyplinarne będzie przejmował zastępca Szefa IWSW, chyba,
że postępowanie to będzie dotyczyło tego zastępcy Szefa IWSW.
art. 247
W odniesieniu do projektowanych zmian:
– proponowana regulacja (lit. a) doprecyzowuje zadania i kompetencje rzecznika
dyscyplinarnego,
– zmiana zawarta w lit. b wskazuje na enumeratywne wyliczenie elementów protokołu,
– zmiana w lit. c doprecyzowuje tryb przekazania zaskarżonego postanowienia rzecznika,
– proponowana zmiana w lit. d doprecyzowuje zasady udzielania pomocy rzecznikowi lub
przełożonemu dyscyplinarnemu w sytuacjach przewidzianych regulacją,
– zmiana zdania pierwszego (zmiana w lit. e) doprecyzowuje kompetencje rzecznika
o uprawnienie dot. zwrócenia się o udostępnienie materiałów z innego postępowania, w tym
postępowania przygotowawczego,
– proponowana regulacja ust. 9a (w lit. f) jest uzupełnieniem regulacji ust. 10,
wprowadzając logiczną całość do zmienianego przepisu,
– proponowana (w lit. g) zmiana ust. 10 ma na celu doprecyzowanie sposobu zmiany
pierwotnego zarzutu postawionego w postępowaniu dyscyplinarnym,
– zmiana zawarta w lit. h dotycząca ust. 11 jest wynikiem wprowadzenia do ustawy
art. 250a, co wymusza korektę regulacji.
art. 248
W odniesieniu do projektowanych zmian:
– proponowana zmiana pkt 3 w ust. 1 doprecyzowuje prawa obwinionego,
– proponowane zmiany w ust. 7 wprowadzają dodatkowe przesłanki, dające podstawy
do odmowy przeprowadzenia dowodu; często obwiniony lub jego pełnomocnik dążą
do przedłużenia czynności dowodowych, licząc na przedawnienie karalności czynu lub też
zwolnienie ze służby na podstawie art. 96 ust. 1 pkt 2 w związku z ust. 3 przed prawomocnym
ukaraniem,
– regulacja w dodawanym ust. 10 ma na celu wyeliminowanie nagminnego procederu
zwolnień lekarskich w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania dyscyplinarnego;
przebywanie obwinionego na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, często uniemożliwia lub
utrudnia

prowadzenie

czynności

dowodowych,

tym

bardziej,
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że obowiązująca regulacja art. 250 ust. 2 daje możliwość zawieszania postępowania
dyscyplinarnego

z

powodu

zaistnienia

postępowania, bez bliższego określenia
uzyskania

przez

obwinionego

przeszkody
tych

zwolnienia

uniemożliwiającej

prowadzenie

przeszkód; wprowadzenie konieczności
lekarskiego

od

lekarza

uprawnionego

do wystawiania zaświadczeń potwierdzających niemożność stawienia się na wezwanie
lub zawiadomienie organu prowadzącego postępowanie karne, ma na celu wyeliminowanie
instrumentalnego działania obwinionego i ograniczenie przypadków zwolnienia lekarskiego
do rzeczywistych okoliczności uniemożliwiających udział obwinionego w postępowaniu
dyscyplinarnym.
art. 250
W odniesieniu do projektowanych zmian:
– zmiany w zakresie art. 250, ujęte w projektowanych lit. a, b, c, są uzasadnione tym,
że dotychczasowy przepis, który umożliwiał przedłużenia postępowania dyscyplinarnego do
maksymalnie 2 miesięcy, uzależniał tę możliwość od decyzji wyższego przełożonego
dyscyplinarnego. Jest to termin co prawda dyscyplinujący, ale często nie jest realny do
zakończenia skomplikowanego nieraz postępowania zwłaszcza, że obwiniony często korzysta
z profesjonalnej pomocy adwokata czy radcy prawnego; proponowane regulacje określają
nowe, dłuższe terminy prowadzenia i przedłużania czynności dowodowych w postępowaniu
dyscyplinarnym oraz organy uprawnione do ich przedłużania; regulacja dostosowuje przepisy
do realiów, gdyż bardzo rzadko postępowanie kończy się w terminie jednego albo dwóch
miesięcy,

zgodnie

obecne

obowiązującymi

przepisami;

zawieszenia

postępowania

dyscyplinarnego dokonuje przełożony dyscyplinarny w drodze postanowienia z powodu
długotrwałej przeszkody uniemożliwiającej jego prowadzenie, gdyż takie przypadki
niejednokrotnie maja miejsce,
– regulacje proponowane w lit. d i e dotyczą sytuacji przeniesienia funkcjonariusza
między jednostkami organizacyjnym w toku prowadzonego postępowania dyscyplinarnego,
wprowadzając konieczność zawieszenia prowadzonego postępowania dyscyplinarnego i jego
podjęcia oraz określają zasady i organy uprawnione do rozpatrywania zażaleń
na postanowienie o zawieszeniu postępowania dyscyplinarnego; wskazano jednocześnie,
że zawieszenie postępowania dyscyplinarnego

wstrzymuje bieg terminów prowadzenia

postępowania.
art. 250a i 250b
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Art. 250a wprowadza nową instytucję, tj. możliwość rozdzielenia toczącego się
postępowania dyscyplinarnego na dwa osobne postępowania, w sytuacji spełnienia przesłanek
wskazanych w tym przepisie. Niewątpliwie proponowana regulacja stwarza możliwość
zakończenia przynajmniej w części postępowania dyscyplinarnego i wydania adekwatnego
do ustaleń orzeczenia. Regulacja ta jest przeciwieństwem regulacji art. 238, stąd konieczność
zmiany tego przepisu.
Art. 250b wypełnia lukę prawną w zakresie procedury dokonywania sprostowania
oczywistych pomyłek pisarskich i rachunkowych w orzeczeniach, postanowieniach
i protokołach sporządzanych w toku postępowania dyscyplinarnego oraz organów właściwych
w tych sprawach.
art. 251
W odniesieniu do projektowanych zmian:
– w ust. 3 doprecyzowuje się jak należy taktować nieusprawiedliwione niestawiennictwo
stron postępowania dyscyplinarnego na czynność zapoznania z aktami sprawy; brak tej
regulacji powodował trudności interpretacyjne, jak rzecznik ma postępować w takiej sytuacji;
powodowało to dalsze nieuzasadnione przedłużanie postępowania dyscyplinarnego,
– w ust. 6 doprecyzowuje się czynności rzecznika po zapoznaniu obwinionego z aktami
sprawy określając termin do sporządzenia sprawozdania.
art. 252
W odniesieniu do projektowanych zmian:
– proponowana regulacja ust. 1 określa jakie orzeczenie może być wydane w wyniku
zakończonego postępowania dyscyplinarnego, dookreślając przesłanki poszczególnych
rodzajów orzeczeń,
– w dodawanym ust. 1a dopuszcza się możliwość określonych modyfikacji, zarówno
opisu czynu jaki i kwalifikacji prawnej w orzeczeniu; pozwala to na konwalidowanie
ewentualnych nieścisłości lub uzupełnienie braków postępowania na etapie sporządzania
orzeczenia,
– projektowane nowe ust. 3 i 4 doprecyzowują procedowanie w sytuacji stwierdzenia
przez przełożonego dyscyplinarnego na etapie wydania orzeczenia istotnych braków w
postępowaniu dyscyplinarnym; przewidziano także częściowe umorzenie postępowania jeżeli
w dniu wydania orzeczenia okoliczności sprawy do uzasadniają.
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art. 252a
Dotychczasowa regulacja łączyła przesłanki negatywne w zakresie wszczęcia
postępowania i umorzenia postępowania w przypadku ich zaistnienia. Proponowana regulacja
wskazuje na enumeratywnie wymienione przesłanki umorzenia postępowania dyscyplinarnego,
wprowadzając do katalogu przesłankę braku podlegania przez obwinionego orzecznictwu
dyscyplinarnemu.

Dotyczy

to

sytuacji

uprzedniego

zwolnienia

obwinionego

ze służby. W sytuacji ponownego nawiązania stosunku służbowego w sytuacji umorzenia
postępowania dyscyplinarnego z powodu braku podlegania przez obwinionego orzecznictwu
dyscyplinarnemu,

przewiduje

się

możliwość

dalszego

prowadzenia

postępowania

dyscyplinarnego, jeżeli okoliczności sprawy dają taką możliwość. Rozwiązanie to, będące co
do zasady wznowieniem postępowania, spełnia przesłankę każdorazowej odpowiedzialności
funkcjonariusza za popełnione przewinienia dyscyplinarne, w sytuacjach braku przedawnienia
karalności czynu. Dodatkowo uregulowano możliwość wydania orzeczenia o uniewinnieniu
obwinionego w sytuacji przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego, jeżeli
pozwalają na to zebrane w toku postępowania dowody.
art. 253
W odniesieniu do projektowanych zmian:
– proponowane brzmienie zdania pierwszego w ust. 1 jest konsekwencją zmiany
art. 242, w której przewidziano możliwość zaskarżenia orzeczenia nawet w sytuacji wniosku
obwinionego o dobrowolne poddanie się karze,
– dodawany ust. 9 likwiduje lukę prawną; brak było w dotychczasowym stanie prawnym
przepisu regulującego procedurę przesyłania dokumentacji do wyższego przełożonego
dyscyplinarnego.
art. 255 ust. 1
Regulacja przewiduje obligatoryjne powołanie komisji w sytuacji zaskarżenia orzeczenia
o wymierzeniu kary dyscyplinarnej określonej w art. 232 pkt 4-7. W przypadku pozostałych
kar, powołanie komisji przez wyższego przełożonego dyscyplinarnego jest fakultatywne.
art. 256
Odnośnie zmian w tym przepisie:
– projektowane brzmienie ust. 3 jest konsekwencją zmiany art. 255 ust. 1 w zakresie
fakultatywności powołania komisji do rozpatrzenia odwołania od orzeczenia; regulacja
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wskazuje termin rozpatrzenia odwołania w sytuacjach wynikających z zastosowania
art. 255 ust. 1 przez wyższego przełożonego dyscyplinarnego,
– proponowana regulacja pkt 2 w ust. 4 doprecyzowuje brzmienie rozstrzygnięcie jakie
może zapaść w drugiej instancji.
art. 257 pkt 1
Doprecyzowano regulację w zakresie braku wniosku o ponowne rozparzenie sprawy
w sytuacji wydania orzeczenia przez Ministra Sprawiedliwości.
art. 259 ust. 1
Proponowana regulacja rozszerza stosowanie w postępowaniu dyscyplinarnym
odpowiednio przepisów Kodeksu postępowania karnego w zakresie porządku czynności
procesowych z wyłączeniem art. 117 i 117a, stosowania przepisów w zakresie wezwań,
terminów, doręczeń i świadków z wyłączeniem art. 184 oraz możliwości nakładania kar
porządkowych;

stosowania

przepisów

w

zakres

konfrontacji,

okazania

oględzin

i eksperymentu procesowego. Zmiana ta daje rzecznikom dyscyplinarnym szersze uprawnienia
w prowadzonym postępowaniu dowodowym.
art. 260
Proponowana regulacja w ust. 3 ma charakter doprecyzowujący; brak było dotychczas
regulacji wskazującej na wydanie dokumentu dla ukaranego, informującego o zatarciu kary
dyscyplinarnej; dodawany ust. 4a usuwa tę lukę prawną. Z kolei zmiany w ust. 2 polegają na
zmianie terminów zatarcia kar dyscyplinarnych.
art. 261 ust. 2a
Zmiana ta ma na celu doprecyzowanie organu uprawnionego do wznowienia
postępowania dyscyplinarnego z urzędu.
art. 262–264
Zmiana art. 262 ma na celu doprecyzowanie przepisów w zakresie wznowienia
postępowania dyscyplinarnego na skutek przesłanki określonej w art. 261 ust. 1 pkt 4.
W obwiązującym stanie prawnym brak jest możliwości wzruszenia prawomocnego orzeczenia
o umorzeniu postępowania dyscyplinarnego czy to przez przełożonego dyscyplinarnego czy
wyższego przełożonego dyscyplinarnego na skutek wydania rozkazu personalnego o
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wygaśnięciu

stosunku

służbowego

czy

decyzji

o

zwolnieniu

ze

służby,

które to rozstrzygnięcia zostały następnie uchylone lub zmienione, a w konsekwencji został
ponownie nawiązany stosunek służbowy. Proponowana zmiana ma na celu możliwość podjęcia
postępowania dyscyplinarnego i jego zakończenie stosownie do zgromadzonych dowodów.
Brak było regulacji pozwalającej na utrzymanie w mocy zaskarżonego orzeczenia
o wymierzeniu kary dyscyplinarnej w postępowaniu odwoławczym, jeżeli jej wymiar był
adekwatny do wagi przewinienia. Przy czym proponowana zmiana nie narusza art. 252a, gdyż
przepis ten reguluje inny stan faktyczny.
W art. 263 wskazano sąd administracyjny jako sądową kontrolę orzeczeń i postanowień
kończących postępowanie dyscyplinarne, wzorem innych służb mundurowych.
W art. 264 dokonano korekty delegacji dla Ministra Sprawiedliwości do wydania
rozporządzenia wykonawczego, mając na uwadze wprowadzenie zmian w zakresie
postępowania dyscyplinarnego.
II. Zmiany w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
art. 47 ust. 2 art. 56 ust. 1 i 3:
Zmiany projektowane w art. 56 mają na celu uwzględnienie funkcjonariuszy Służby
Więziennej w katalogu funkcjonariuszy służb mundurowych, których stopnie służbowe
są uznawane podczas przechodzenia ich funkcjonariuszy do służby w Policji, i jest związana
z projektowanym wprowadzeniem analogicznego rozwiązania w ustawie z dnia 9 kwietnia
2010 r. o Służbie Więziennej. Należy przy tym również wskazać, iż Policja jest najliczniejszą
spośród polskich służb mundurowych, i to pomiędzy nią a Służbą Więzienną występuje
największa fluktuacja kadrowa. Nadanie nowego brzmienia art. 47 ust. 2 ustawy o Policji,
upoważniającego Radę Ministrów do określenia w drodze rozporządzenia, jakie stopnie
wojskowe, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony
Państwa, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego lub Służby Więziennej odpowiadają poszczególnym stopniom policyjnym,
uwzględniając równorzędność pierwszych stopni w poszczególnych korpusach, stanowi
zmianę wynikową w odniesieniu do zmian projektowanych w art. 56.
Zauważenia wymaga, iż spośród innych służb mundurowych stopnie uzyskiwane
w Służbie Więziennej są uznawane przez:
1)

Wojsko Polskie:

str. 64

a)

czas wojny i mobilizacji ‒ art. 76a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r.
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2021 r.
poz. 372),

b)

czas pokoju – o ile uzasadniają to potrzeby sił zbrojnych  art. 17a ustawy z dnia
11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2020 r.
poz. 860, z późn. zm.);

2)

Straż Graniczną art. 61 ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz.U.
z 2020 r. poz. 305, z późn. zm.);

3)

Straż Marszałkowską – art. 42 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o Straży Marszałkowskiej
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1940, z późn. zm.);

4)

Służbę Ochrony Państwa – art. 127 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony
Państwa (Dz.U. z 2021 r. poz. 575, z późn. zm.);

5)

Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencja Wywiadu – art. 77 ustawy z dnia 24
maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z
2020 r. poz. 27, z późn. zm.);

6)

Służbę Wywiadu Wojskowego i Służbę Kontrwywiadu Wojskowego – art. 36 ustawy

z dnia 9 czerwca 2006 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz
Służby Wywiadu Wojskowego (Dz.U. z 2020 r. poz. 1221, z późn. zm.).
III. Zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny:
art. 242 § 1a
Ratio legis projektowanego przepisu stanowi dążenie do zapobiegania ucieczkom osób
pozbawionych wolności przebywających w związku z wykonywaniem pracy bez dozoru poza
zakładem karnym lub aresztem śledczym.
IV. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy
art. 39a, art. 105b § 4-6 i art. 217c § 5-7
Niniejszy projekt ustawy przewiduje wprowadzenie następujących rozwiązań w ustawie
– Kodeks karny wykonawczy:
– wprowadzenie przepisów przewidujących współpracę Ministra Sprawiedliwości z
instytutami badawczymi, o których mowa w ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach
badawczych (państwowe jednostki organizacyjne, wyodrębnione pod względem prawnym,
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organizacyjnym i ekonomiczno-finansowym, które prowadzą badania naukowe i prace
rozwojowe ukierunkowane na ich wdrożenie i zastosowanie w praktyce), w celu realizacji
zadań, o których mowa w Kodeksie karnym wykonawczym. Zakres współpracy, a także zasady
i warunki tej współpracy określany będzie w porozumieniu zawieranym pomiędzy Ministrem
Sprawiedliwości a instytutem badawczym,
– wprowadzenie przepisów umożliwiających powierzenie przywięziennemu zakładowi pracy,
o którym mowa w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych
wolności, realizacji świadczenia usług telefonicznych dla osób osadzonych w zakładach
karnych i aresztach śledczych oraz określenie zasad w tym zakresie.
Jednym

z

obowiązków

organów

postępowania

wykonawczego,

wyrażonych

w przepisach ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 2020 r.
poz. 523 i 568), jest realizacja uprawnienia osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach
śledczych do komunikowania się ze swoim obrońcą lub pełnomocnikiem oraz utrzymywania
więzi z rodziną i innymi osobami bliskimi, które jest realizowane w znaczącym zakresie
poprzez zapewnienie osobom pozbawionym wolności w jednostkach penitencjarnych
możliwości nawiązywania połączeń przy pomocy samoinkasujących aparatów telefonicznych.
Dążąc do zapewnienia osobom osadzonym takich samych warunków rozmów
telefonicznych we wszystkich zakładach karnych i aresztach śledczych, za realizację
świadczenia usług telefonicznych dla osób pozbawionych wolności odpowiadał będzie podmiot
podległy lub nadzorowany przez Ministra Sprawiedliwości lub dla którego jest
on organem założycielskim. Podmiot ten zorganizuje system telefonii dla osób osadzonych,
który będzie użytkowany we wszystkich jednostkach penitencjarnych na analogicznych
zasadach obejmujących wszystkie zakłady karne i areszty śledcze. System ten ma na celu
zapewnienie realizacji kodeksowego prawa osób pozbawionych wolności do prowadzenia
rozmów telefonicznych, przy założeniu, że rozmowy te odbywać się będą w jednakowy sposób
i na takich samych zasadach we wszystkich jednostkach penitencjarnych. Głównymi
użytkownikami systemu będą osoby osadzone (w zakresie użytkowania telefonów
do prowadzenia rozmów telefonicznych) oraz pracownicy i funkcjonariusze Służby Więziennej
(w zakresie zapewnienia prawidłowego i praworządnego realizowania rozmów osadzonych).
Powierzenie zadania organizacji systemu telefonii dla osób osadzonych podmiotowi
podległemu lub nadzorowanemu przez Ministra Sprawiedliwości lub dla którego jest
on organem założycielskim zmierza jednocześnie do właściwego zabezpieczenia danych
osobowych osób pozbawionych wolności. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe osób
pozbawionych wolności (niezbędne do realizacji systemu telefonii dla osób pozbawionych
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wolności) nie będzie podmiot zewnętrzny, lecz podmiot podległy lub nadzorowany przez
Ministra Sprawiedliwości lub dla którego jest on organem założycielskim. Przyjęcie takiego
rozwiązania nadaje projektowanej regulacji gwarancyjny charakter właściwej ochrony danych
osobowych osób pozbawionych wolności.
Projektowana

regulacja

podnosi

jednocześnie

bezpieczeństwo

jednostek

penitencjarnych oraz zwiększa bezpieczeństwo państwa. Zauważyć należy bowiem,
że świadczeniem usługi telefonicznej objęta zostanie grupa około 70 tysięcy osób
pozbawionych wolności (aresztowanych i skazanych). W efekcie realizacji przedsięwzięcia
wdrożone zostaną mechanizmy umożliwiające skuteczne wykonanie kodeksowego obowiązku
kontroli rozmów telefonicznych osadzonych.
Dodatkowo należy zauważyć, że zgodnie z ustawą z dnia 25 września 1981 r.
o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1644 oraz z 2021 r. poz. 8)
oraz ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i
1236), przywięzienne zakłady pracy są samofinansującymi się przedsiębiorstwami, które
zobowiązane są do działania za zasadach racjonalnej gospodarki oraz bilansu ekonomicznego.
Jednocześnie ustawa z dnia 25 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych wolności
z dnia 28 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 179) wskazuje, że funkcjonowanie
przywięziennych zakładów pracy ma na celu tworzenie warunków do zatrudniania więźniów
oraz prowadzenia działalności gospodarczej, przy czym osiąganie zysków powinno być
podporządkowane resocjalizacji. Przywięzienne zakłady pracy są ważnym ogniwem
w procesie readaptacji społecznej osób pozbawionych wolności, dając możliwość pracy,
zdobycia i podniesienia umiejętności zawodowych. Przywięzienne zakłady pracy w swojej
działalności łączą ze sobą dwa trudne do pogodzenia cele: ekonomiczny i społeczny.
Analizując zarówno uwarunkowania prawne i gospodarcze należy pamiętać, że skuteczność
działań penitencjarnych realizowanych przez przywięzienne zakłady pracy jest ściśle
uzależniona i powiązana z ich zdolnością do prowadzenia rentownej działalności gospodarczej,
specyfiki branży, w której funkcjonują, wielkością oraz rodzajem pozyskiwanych zamówień
oraz działaniami firm komercyjnych.
art. 121 § 6
Proponowane brzmienie art. 121 § 6 k.k.w. ma charakter doprecyzowujący w zakresie
orzeczenia o istnieniu albo braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy przez
skazanego wydawanego przez lekarza.
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art. 121 § 9a
Wprowadzenie

nowych

regulacji

dotyczących

zasad

zatrudniania

skazanych

cudzoziemców, poprzez dodanie art. 121 § 9a k.k.w., umożliwi skierowanie tej grupy
skazanych do pracy z pominięciem wymogów związanych z uzyskaniem stosownych zezwoleń
i prowadzenie wobec nich oddziaływań resocjalizacyjnych w pełnym zakresie, co obecnie
w części przypadków jest niemożliwe.
art. 123 § 2 zdanie drugie
Projektowane doprecyzowanie przepisu art. 123 § 2 k.k.w. ma na celu uniknięcie
pojawiających się w praktyce wątpliwości interpretacyjnych dotyczących skazanych
wykonujących pracę w systemie wynagrodzenia akordowego. Z przepisu tego jednoznacznie
wynika, że wynagrodzenie przysługujące skazanemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu
pracy ustala się w sposób zapewniający osiągnięcie kwoty co najmniej minimalnego
wynagrodzenia za pracę, przy wykonaniu pełnej miesięcznej normy pracy; a w wypadku
niewykonania pełnej miesięcznej normy pracy wynagrodzenie wypłaca się proporcjonalnie do
ilości czasu pracy lub wykonanej normy pracy. Oznacza to w sposób oczywisty, że jeżeli
skazanemu przysługuje na podstawie stosunku pracy minimalne wynagrodzenie przy założeniu
wykonania pełnej miesięcznej normy pracy (akordowy system wynagrodzenia), a normy tej z
przyczyn zawinionych nie wykona, to przysługuje mu odpowiednio niższe wynagrodzenie,
nawet jeżeli miałoby nie osiągnąć kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Tak samo
kwestia ta wygląda w razie przepracowania przez skazanego niepełnej miesięcznej normy czasu
pracy oraz zatrudnienia skazanego w niepełnym wymiarze czasu pracy.
art. 124 § 2
Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego
skazanemu zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę będzie wynosił 5 dni roboczych, a
urlopu bezpłatnego – 10 dni roboczych.
V. Zmiany w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnianiu osób pozbawionych
wolności.
art. 5b
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Projektowana zmiana przewiduje wyposażenie Ministra Sprawiedliwości w kompetencje
umożliwiające połączenie przywięziennych zakładów pracy funkcjonujących w formie
przedsiębiorstwa państwowego oraz instytucji gospodarki budżetowej.
Zgodnie z regulacją art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zatrudnieniu osób
pozbawionych wolności, przywięzienne zakłady pracy, których celem jest zatrudnianie osób
pozbawionych wolności, mogą być tworzone przy zakładach karnych i prowadzone jako
przedsiębiorstwa państwowe, spółki akcyjne lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, w
których Skarb Państwa lub państwowa osoba prawna ma więcej niż 50% udziałów albo akcji,
lub też instytucje gospodarki budżetowej.
Zakłada się, iż decyzję o połączeniu Minister Sprawiedliwości będzie podejmował
poprzez wydanie zarządzenia, w którym określi formę organizacyjno–prawną przywięziennego
zakładu pracy powstałego w wyniku połączenia, przeznaczenie mienia znajdującego się w
zarządzie łączonych przywięziennych zakładów pracy oraz podmiot właściwy do przejęcia
należności i zobowiązań łączonych przywięziennych zakładów pracy.
Zgodnie z projektowanym art. 5b ust. 3 do łączenia przywięziennych zakładów pracy nie
będzie miał zastosowania art. 25 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
w którym określono sposób i tryb likwidacji instytucji gospodarki budżetowej.
Podniesienia wymaga, iż połączenie odrębnych dotąd podmiotów zatrudniających osoby
pozbawione wolności będzie się wiązać z szeregiem korzyści ekonomicznych, wśród których
wymienić trzeba w szczególności ograniczenie kosztów prowadzonej działalności.
W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty:
- administracyjne – połączenie spowoduje obniżenie kosztów administracyjnych
wskutek scentralizowania funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych
w ramach jednego podmiotu,
- sprawozdawczości – funkcjonowanie dwóch odrębnych podmiotów wymusza
sporządzanie przez każde z nich własnego sprawozdania finansowego, raportów, dokumentów
księgowych, deklaracji podatkowych oraz prowadzenia odrębnych rejestrów dla potrzeb
rozliczeń podatkowych. Połączenie pozwoli także znacznie ograniczyć nakład pracy
i koszty związane z realizacją obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych.
Dzięki połączeniu osiągnięte zostaną wymierne korzyści zarówno w sferze ekonomicznej
jak również organizacyjnej. Przewiduje się, że połączenie spowoduje:
- redukcję kosztów zarządzania oraz racjonalizację struktur organizacyjnych,
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- ujednolicenie polityki zakupów: zmniejszenie kosztów dostaw, koordynację
i konsolidację zakupów materiałów do produkcji, co umożliwi negocjację przy zakupach
większej ilości materiałów niezbędnych do produkcji i funkcjonowania zakładu,
- integrację systemów IT pozwalającą na zmniejszenie kosztów zarządzania, a także
kosztów serwisowych,
- obniżenie kosztów pracy poprzez efektywniejsze zarządzanie zasobami ludzkimi,
- osiągnięcie znacznie lepszej pozycji negocjacyjnej oraz większej siły przetargowej
wobec dostawców i odbiorców,
Wskazane wyżej przesłanki ekonomiczne uzasadniają merytorycznie przeprowadzenie
procesu połączenia. Na skutek połączenia osiągnięte zostaną wymierne korzyści ekonomiczne
oraz korzyści w zakresie organizacji funkcjonowania przedsiębiorstw. Połączenie umożliwi też
zwiększenie poziomu zatrudnienia osób pozbawionych wolności.
art. 6b
Przewidywana zmiana dotyczy umożliwienia Funduszowi Aktywizacji Skazanychi
Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy zaciągania kredytów/pożyczekw Banku
Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem na realizację zadań Funduszu wyrażonych w art.
8 z dnia 28 sierpnia1997 r. o zatrudnieniu osób pozbawionych wolności.
Zauważenia przy tym wymaga, iż ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych w art. 29 w ust. 11 stwierdza, iż jeżeli państwowy fundusz celowy, a takim jest
Fundusz Aktywizacji Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy, posiada
zobowiązania wymagalne, w tym kredyty i pożyczki, zwiększenie przychodów w pierwszej
kolejności przeznacza się na ich spłatę.
Projektowana zmiana precyzuje zatem uprawnienie Funduszu Aktywizacji do zaciągania
kredytów/pożyczek, a także ustala zasady zawierania stosownych w tym zakresie umów.
Przewiduje

się,

iż

Fundusz

Aktywizacji

będzie

uprawniony

do

zaciągania

kredytów/pożyczek w Banku Gospodarstwa Krajowego z przeznaczeniem finansowanie zadań,
do których jest powołany.
Zakłada się także, iż umowę kredytu/pożyczki w imieniu Funduszu Aktywizacji zawierać
będzie jego dysponent, a więc Dyrektor Generalny Służby Więziennej, po uzyskaniu w tym
zakresie zgody Ministra Sprawiedliwości.
Przyjęto również zasadę, iż w przypadku braku w Funduszu Aktywizacji środków
finansowych na pokrycie zobowiązań wynikających z kredytu/pożyczki, zobowiązanie
to przejmie Minister Sprawiedliwości.
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art. 8 ust. 3a
Zgodnie z nowo projektowanym przepisem koszty obsługi rachunku bankowego
Funduszu Aktywizacji, a także koszty obsługi kredytu/pożyczki, o której mowa w ww. art. 6b,
będą pokrywane ze środków Fundusz Aktywizacji.
VI. Zmiany w ustawie z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.
art. 11
Nadanie nowego brzmienia pkt 8 w ust. 5 i dodanie w tym ust. pkt 8a pozwoli
na unormowanie zasad udzielania zamówień o wartości mniejszej niż progi unijne przez
Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego albo jednostki organizacyjne
mu podległe lub przez niego nadzorowane przywięziennym zakładom pracy. Przewidywane
zmiany mają charakter porządkujący i nakierowane są na klarowniejsze przedstawienie już
istniejącego stanu prawnego, co pozwoli na uniknięcie w przyszłości powstawania
niewłaściwych interpretacji, które pojawiały się na tle regulacji poprzednio obowiązującej
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,
z późn. zm.). Uchylenie ust. 6 stanowi zmianę wynikową związaną z nadaniem nowego
brzmienia ust. 5 pkt 8.
art. 94
Projektowane zmiany w ust. 1 mają charakter redakcyjny i polegają na:
1) zmianie spójnika „i” (koniunkcja) na „lub” (alternatywa łączna) we wstępie
do wyliczenia, w celu rozszerzenia zakresu podmiotów mogących ubiegać się o uzyskanie
zamówienia,
2) wyróżnieniu obok zakładów pracy chronionej i spółdzielni socjalnych również
przywięziennych zakładów pracy, co ma dać wyraz podkreśleniu szczególnej roli, jaką
podmioty te odgrywają w wykonaniu celów kary pozbawienia wolności, ich pozytywnym
oddziaływaniu na postawy osób osadzonych oraz stworzeniu stabilnych możliwości powrotu
osób pozbawionych wolności do społeczeństwa po odbyciu kary i ich resocjalizacji.
Nadanie nowego brzmienia ust. 2 i dodanie ust. 3 ma charakter porządkujący i zmierza do
klarowniejszego przedstawienia już istniejącego stanu prawnego, co pozwoli na uniknięcie w
przyszłości powstawania niewłaściwych interpretacji, które pojawiały się na tle regulacji
poprzednio obowiązującej ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.
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Dodanie ust. 4 w brzmieniu odzwierciedlającym dotychczasową redakcję ust. 2, w której
dokonano zmian analogicznych jak w ust. 1 uzasadnione zostało powyżej.
VII. Zmiany w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego
art. 15 § 1a
Zgodnie ze projektowanymi zmianami art. 15 § 1 ww. ustawy, Służba Więzienna będzie
obowiązana do wykonywania polecenia sądu lub prokuratora doprowadzenia osób
pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych do udziału w czynnościach
procesowych dokonywanych poza terenem tych zakładów i aresztów oraz polecenia dotyczące
innych spraw, jeżeli zgodnie z przepisami prawa należą do jej właściwości.
Zmiany w pozostałych ustawach, tj. w ustawie:
1) o pracownikach urzędów państwowych,
2) o Policji,
3) ordynacja podatkowa,
4) o działach administracji rządowej,
5) o systemie ubezpieczeń społecznych,
6) o Krajowym Rejestrze Karnym,
7) o przetwarzaniu informacji kryminalnych,
8) Prawo o ustroju sądów powszechnych,
9) o

funduszach

inwestycyjnych

i

zarządzaniu

alternatywnymi

funduszami

inwestycyjnymi,
10) Prawo telekomunikacyjne
11) o obrocie instrumentami finansowymi,
12) o służbie cywilnej,
13) o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych,
14) o ochronie informacji niejawnych,
15) o wymianie informacji z organami ścigania państw członkowskich Unii Europejskiej,
państw trzecich, agencjami Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi,
16) Prawo pocztowe,
17) o środkach przymusu bezpośredniego,
18) o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
19) o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym,
20) o Krajowej Administracji Skarbowej,
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mają charakter dostosowujący, wynikający ze zmian wprowadzanych w projektowanej
ustawie.
Zgodnie

z

projektowanymi

rozwiązaniami,

Minister

Sprawiedliwości

powoła

Pełnomocnika do spraw utworzenia IWSW, któremu wsparcie organizacyjne, kadrowe,
logistyczne i techniczne ma zapewnić Dyrektor Generalny Służby Więziennej. Projekt reguluje
także zagadnienia przyjęcia do służby funkcjonariuszy innych formacji (np. Policji, Agencji
Wywiadu). Projektowana ustawa określa także termin i sposób powołania Zastępcy Szefa
IWSW oraz termin określenia przez Ministra Sprawiedliwości w drodze zarządzenia,
pierwszego regulaminu IWSW.
Projekt ustawy zawiera również rozwiązania przejściowe i dostosowujące, które
przyznają Ministrowi Sprawiedliwości czasowe uprawnienie między innymi do wyposażenia
SWWS Służby Więziennej w nieruchomości z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa,
pozostające w dyspozycji Ministra Sprawiedliwości lub jednostki organizacyjnej przez niego
nadzorowanej. Ponadto Minister Sprawiedliwości dysponowałby uprawnieniem, zgodnie z
którym mógłby nieodpłatnie przejąć na rzecz Skarbu Państwa prawa do nieruchomości
nadzorowanej państwowej osoby prawnej, za jej zgodą, i przekazać je na rzecz nadzorowanej
uczelni służb państwowych lub innej nadzorowanej państwowej osoby prawnej. Asumptem do
wprowadzenia przedmiotowych zmian jest okoliczność, że SWWS jako państwowa osoba
prawna z dniem jej utworzenia nie została wyposażona w nieruchomości niezbędne do jej
działalności. Tym samym SWWS realizuje zadania ustawowe i statutowe, korzystając w
szczególności z infrastruktury Służby Więziennej jedynie jako posiadacz zależny.
Umożliwienie Ministrowi Sprawiedliwości w okresie 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
ustawy zmienianej wyposażenia Uczelni pozwoli zrealizować dyspozycję art. 51 ust. 1 ustawy
z dnia z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Ponadto w projekcie ustawy zostały uregulowane m.in. sytuacje intertemporalne
dotyczące postępowań dyscyplinarnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w
życie projektowanej ustawy, postępowań przed sądem pracy, kar dyscyplinarnych orzeczonych
i niewykonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, przewinień dyscyplinarnych
popełnionych przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, czy postępowań w sprawie
zawieszenia w czynnościach służbowych funkcjonariusza SW.
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Szacuje się, że łączne całościowe skutki finansowe związane z wejściem w życie projektu
ustawy związane z opracowaniem reguły wydatkowej w latach 2022-2031 na poziomie
558 888 961 zł, z tego:
1) rok 2022

1 974 000 zł

2) rok 2023

25 423 899 zł

3) rok 2024

33 536 730 zł

4) rok 2025

57 582 580 zł

5) rok 2026

72 286 299 zł

6) rok 2027

70 879 224 zł

7) rok 2028

73 251 634 zł

8) rok 2029

73 369 133 zł

9) rok 2030

75 243 791 zł

10) rok 2031

75 341 671 zł

Wskazane wyżej wydatki stanowią całościowy skutek wejścia w życie ww. aktu
i obejmują zarówno wydatki, które zostaną sfinansowane w ramach obecnego limitu wydatków
więziennictwa, jak i wydatki które obecnie nie znajdują zabezpieczenia w budżecie
więziennictwa i muszą zostać przyznane jako dodatkowe środki zwiększające budżet
więziennictwa.
Minister Sprawiedliwości będzie monitorował wykorzystanie limitu wydatków, o którym
mowa powyżej, i będzie dokonywał oceny wykorzystania tego limitu według stanu na koniec
każdego półrocza i na koniec każdego roku kalendarzowego oraz w razie konieczności będzie
wdrażał mechanizm korygujący. W przypadku zagrożenia przekroczenia lub przekroczenia w
danym roku budżetowym limitu wydatków, o których mowa powyżej Minister
Sprawiedliwości wprowadzi mechanizm korygujący polegający na zmniejszeniu wydatków
budżetu państwa będących skutkiem finansowym niniejszej ustawy.
Co do zasady ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zmiany w
zakresie:
a) IWSW wejdą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia,
b) konwojów wejdą w życie po upływie 5 lat od dnia wejścia w życie ustawy.
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Projekt ustawy nie wymaga przedstawiania jej organom i instytucjom Unii Europejskiej
w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.
W szczególności regulacja nie mieści się w zakresie przedmiotowym zagadnień podlegających
konsultacjom z Europejskim Bankiem Centralnym, zgodnie z art. 2 ust. 1 decyzji Rady z dnia
29 czerwca 1998 r. (98/415/WE) w sprawie konsultacji Europejskiego Banku Centralnego
udzielanych władzom krajowym w sprawie projektów przepisów prawnych (Dz. Urz. UE L
189 z 03.07.1998, str. 42).
Zawarte w projekcie regulacje nie stanowią przepisów technicznych w rozumieniu
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania
krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.), dlatego
też projekt ustawy nie podlega procedurze notyfikacji.
Stosownie do art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt został zamieszczony
w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie
stanowienia prawa oraz § 52 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. –
Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006, z późn. zm.) projekt ustawy został
udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum
Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projektowana ustawa nie będzie miała wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz
małych i średnich przedsiębiorców. Nie przewiduje się również wpływu na rodzinę, obywateli
oraz gospodarstwa domowe, w tym osoby starsze i niepełnosprawne.
Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
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Środkach
Nazwa projektu
Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Sprawiedliwości – ministerstwo wiodące
Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub
Podsekretarza Stanu
Michał Woś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości

Data sporządzenia
29.10.2021 r.
Źródło:
Inicjatywa własna
Nr w wykazie prac

UD287

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Monika Walewska – Zastępca Dyrektora Departamentu Legislacyjnego Prawa
Karnego, adres email:monika.walewska@ms.gov.pl
Marta Półtorak – Główny Specjalista ds. legislacji, Departament Legislacyjny Prawa
Karnego, adres email: marta.poltorak@ms.gov.pl
OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Potrzeba utworzenia Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej
Specyfika zadań Służby Więziennej oraz okoliczności i miejsca ich realizacji, w przeważającym zakresie sprowadzające
się do funkcjonowania w izolowanych od przestrzeni publicznej jednostkach penitencjarnych i ukierunkowanych na
prowadzenie oddziaływania penitencjarnego i resocjalizacyjnego wobec osób skazanych na karę pozbawienia wolności,
z jednej strony skutkuje innym charakterem tej formacji względem pozostałych służb mundurowych, z drugiej zaś
implikuje potrzebę zapewnienia adekwatnych i równorzędnych mechanizmów służących utrzymaniu najwyższych
standardów jej funkcjonowania. To podstawowe zadanie Służby Więziennej jest realizowane wobec osób skazanych
przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć
kulturalno-oświatowych, zajęć z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych.
Z tak pojmowanym nadrzędnym celem bezpośrednio łączy się ustawowe zadanie formacji polegające na zapewnieniu
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.
Konsekwencją tak pojmowanych zadań ustawowych i dążenia do jak najwyższego poziomu ich realizacji jest
bezpośrednia styczność funkcjonariuszy Służby Więziennej z osadzonymi bez względu na charakter popełnianych przez
nich czynów zabronionych (lub o które są podejrzani), a skutkujących zastosowaniem środków izolacji.
Funkcjonariusze Służby Więziennej muszą się również stykać ze specyficzną subkulturą, wynikającą z warunków
panujących w zakładach karnych i aresztach śledczych. Osadzeni przebywają na ograniczonej przestrzeni. Są poddani
stygmatyzacji ze strony społeczeństwa, co prowadzi do szukania akceptacji w środowiskach przestępczych. Powstała w
ten sposób subkultura może odrzucać resocjalizację, łamać normy społeczne i prowadzić do większej skłonności do
agresji. Zjawisko to jest o wiele bardziej zrozumiałe dla funkcjonariuszy Służby Więziennej niż dla osób, które na co
dzień nie przebywają w zakładach karnych.
Bezpośredni kontakt z osobami izolowanymi, często powiązanymi ze światem zorganizowanej przestępczości, wiązać się
może również z zagrożeniem korupcją czy innymi próbami wywierania nacisku na funkcjonariuszy ze strony tych osób
lub osób z nimi powiązanych i pozostających na wolności. Intensyfikacja tego rodzaju styczności wyróżnia Służbę
Więzienną od innych formacji, a skutkiem bezpośredniego kontaktu funkcjonariuszy z osobami ze świata przestępczego
może być pokusa lub subiektywnie rozumiany przymus nawiązania relacji nie tylko nagannej etycznie, ale stanowiącej
czyn prawnie zabroniony. Jej źródeł należy poszukiwać nie tylko poprzez pryzmat chęci doraźnego zysku, lecz również
strachu o siebie i o swoich najbliższych w kontekście, częstokroć realnych, gróźb karalnych.

W ostatnich latach odnotowano następujące dane dotyczące popełnianych przestępstw przez funkcjonariuszy
SW i pracowników SW:
OISW,
COSSW,
OSSW

Rok
zawiadomienia
organów ścigania
o możliwości
popełnienia
przestępstwa lub
przedstawienia
aktu oskarżenia

Ilość postępowań za
zarzucone
czyny noszące
pracownikom
znamiona przestępstwa

Razem

Razem

2016

50

1

2017

86

1

2018

73

2

2019

98

1

2020

114

3

2021

77

2

2016 - 2021

498

10

Popełniane przestępstwa przez funkcjonariuszy SW, którzy coraz częściej współpracują z osadzonymi, w tym z
przestępcami z zorganizowanych grup przestępczych zajmujących się np. obrotem znacznymi ilościami środków
odurzających i substancji psychotropowymi prowadzi do wniosku, że dotychczas obowiązujące przepisy prawne są
niewystarczające do zapobiegania i wykrywania popełniania tych przestępstw, zarówno przez osoby osadzone w
zakładach karnych i aresztach śledczych, jak i zatrudnionych funkcjonariuszy SW. Nowe rozwiązania legislacyjne
spowodują łatwiejszą walkę z powyższym procederem i zwalczaniem patologii w strukturach samej SW, jak i wśród
osadzonych. Projektowane w ustawie rozwiązania przyczynią się do szybszego wykrywania przestępstw i przede
wszystkim ściągania ich sprawców, zabezpieczenia w tym zakresie mocnych dowodów dla potrzeb postępowania karnego
w odniesieniu do osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych oraz wobec funkcjonariuszy i pracowników
SW.
Funkcjonariusze Służby Więziennej w ramach realizacji swoich ustawowych zadań związanych m.in. z zapewnieniem
wykonywania tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok postępowania karnego o
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, bezpośrednio związani są z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości, z
drugiej zaś strony ich rolą jest ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych,
osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych. Dlatego, w celu zapewnienia ochrony konstytucyjnych praw i
wolności, życia, zdrowia i interesów majątkowych obywateli, wzmocnienia rządów prawa jako niezbędnego warunku
prawidłowego funkcjonowania społeczeństwa i państwa, potrzebne są kompleksowe środki.1
Środki, którymi dysponuje Służba Więzienna (dalej: SW) do walki z takimi zjawiskami są ograniczone. Obecnie istnieje
jedynie Biuro Spraw Wewnętrznych, będące komórką organizacyjną Centralnego Zarządu Służby Więziennej. Może ono
prowadzić działania profilaktyczne, nie ma jednak uprawnień do rozpoznawania, wykrywania i zapobiegania
przestępstwom popełnionym przez funkcjonariuszy SW. Z kolei inne służby, jak Policja albo Centralne Biuro
Antykorupcyjne, często nie mogą efektywnie wykonywać tych zadań, ze względu na brak zrozumienia specyfiki
więziennictwa oraz hermetyczność i odizolowanie środowiska osadzonych i funkcjonariuszy SW.
Konieczne jest więc stworzenie skutecznych rozwiązań mających na celu zwalczanie negatywnych zjawisk w SW oraz
zapewnienie efektywnego, cywilnego nadzoru nad tą służbą. Wzorem w tym zakresie może być Biuro Spraw
Wewnętrznych Policji, powołane na podstawie art. 5b ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz Biuro Spraw
Wewnętrznych Straży Granicznej, powołane na podstawie art. 3c ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży
Granicznej.
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 912) utworzona została
Uczelnia Służby Więziennej, która od 2018 r. istniała pod nazwą Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki,
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie zmiany nazwy Wyższej Szkoły
Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie (Dz. U. poz. 490) z dniem 1 kwietnia 2021 r. nazwa Uczelni uległa zmianie
na Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości.
Jest ona jednostką organizacyjną SW, posiadającą osobowość prawną i działającą na podstawie przepisów o szkolnictwie
wyższym. Pandemia utrudniła uregulowanie kwestii służby wojskowej kandydatom do SW, skutkiem czego, konieczne
stało się przyjęcie rozwiązań zastosowanych w tej sprawie w roku 2020.
1

Podstawy przeciwdziałania przestępczości oraz pomocy osobom pokrzywdzonym, Ujęcie komparatystyczne, red. Michał
Poniatowski, Wydawnictwo Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości, Warszawa 2020 s. 75.

Poprawa bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych
Projektowana ustawa ma także na celu poprawę warunków bezpieczeństwa w jednostkach penitencjarnych oraz
usprawnienie wykonywania kar i tymczasowego aresztowania i zapobieganie ucieczkom więźniów. Tabela poniżej
przedstawia liczbę zdarzeń naruszających bezpieczeństwo w jednostkach penitencjarnych2.
Liczba
zdarzeń

Liczba
uczestnikó
w

2019

2019

161
4

169

2

2

155

163

Wzięcie zakładnika
Śmierć osadzonego lub ciężkie uszk. ciała na skutek działania
funkcjonariusza lub innej osoby

0

0

0

0

Napaść na jednostkę organizacyjną lub konwój SW

0

0

Miejscowe zagrożenie

21

0

- klęska żywiołowa

0

0

- pożar

21

47

- inne

0

0

6

12

139

142

Zgwałcenie osadzonego

2

4

Znęcanie się nad osadzonym

32
4

105
130

Ujawnienie przedmiotu niedozwolonego

1451

x

Usiłowanie dokonania samobójstwa przez osadzonego

173

173

Bójka lub pobicie

132

294

Zgon osadzonego

135

135

Samobójstwo osadzonego

23

23

Ucieczka lub usiłowanie ucieczki - inne

2

2

2

2

0

0

WYSZCZEGÓLNIENIE

Ucieczki / samowolne oddalenia dokonane
w tym:

- z terenu
- z konwoju SW
- z zatrudnienia zew.

w tym:

Naruszenie porządku
Napaść na funkcjonariusza w służbie

Zachorowanie osadzonych

w tym:

- z konwoju Policji
- z konwoju innych służb

4

Zatrudnienie skazanych
Skazani stosunkowo często wykonują pracę, w 2020 r. wykonywała ją średnio 77% populacji skazanych kwalifikujących
się do pracy, mimo trwającej pandemii:
Data

Liczba zatrudnionych
odpłatnie
RAZEM

2

Pow-

nieodpłatnie

szechność

tymczas.

skazani

skazani

zatrud.

areszt.

ukarani

ukarani

skazanych
i ukaranych
kwalifikujący

Źródło: Biuro Ochrony i Spraw Obronnych CZSW

31.01.2020

16 957

20

16 937

19 593

ch się do
pracy
81,1%

29.02.2020

16 797

18

16 779

19 829

80,8%

31.03.2020

16 026

18

16 008

19 467

78,3%

30.04.2020

14 391

20

14 371

19 619

77,0%

31.05.2020

12 459

17

12 442

20 186

77,2%

30.06.2020

11 189

16

11 173

20 489

76,7%

31.07.2020

10 437

16

10 421

20 466

75,7%

31.08.2020

9 983

14

9 969

20 203

75,6%

30.09.2020

10 140

13

10 127

19 772

76,8%

31.10.2020

10 447

16

10 431

18 973

75,6%

30.11.2020

10 666

14

10 652

18 365

74,7%

31.12.2020

10 835

13

10 822

17 940

73,9%

Średnio w
roku 2020

12 527

16

12 511

19 575

77,0%

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Inspektorat Wewnętrzny Służby Więziennej
Projekt ustawy zakłada utworzenie Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej (IWSW), będącego wyodrębnioną
jednostką organizacyjną, mającą na celu rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przestępstw popełnionych przez
osadzonych lub tymczasowo aresztowanych przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych; przez
pozostałe osoby w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników SW, a także
przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w związku z wykonywaniem czynności służbowych. Do zadań
IWSW będzie należało także ujawnianie mienia zagrożonego przepadkiem w związku z przestępstwami, o których mowa
w projektowanym art. 23ao ust. 1.
Zgodnie z projektowanymi rozwiązaniami, Minister Sprawiedliwości powoła Pełnomocnika do spraw utworzenia IWSW,
któremu wsparcie organizacyjne, kadrowe, logistyczne i techniczne ma zapewnić Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
Szef Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej będzie zobowiązany do przedstawiania Ministrowi Sprawiedliwości
informacji i materiałów mających istotne znaczenie dla sprawowania nadzoru nad SW, a także raz do roku będzie
przedstawiał Ministrowi Sprawiedliwości informację o działalności IWSW. Ma to na celu stworzenie rzeczywistych
instrumentów nadzoru cywilnego nad SW. Szef IWSW będzie mógł, jako przełożony, mianować na stanowiska służbowe,
zwalniać ze służby i zajmować się sprawami dyscyplinarnymi funkcjonariuszy IWSW. Szef IWSW będzie przełożonym
funkcjonariuszy pełniących służbę w IWSW, jak również będzie ustalał liczbę etatów i stanowisk w IWSW, w tym w
wydziałach zamiejscowych.
W strukturze Inspektoratu Wewnętrznego Służby Więziennej zostaną utworzone Wydziały zamiejscowe IWSW.
Funkcjonariusze IWSW otrzymają uprawnienia nie przysługujące innym strukturom SW, tj. do prowadzenia czynności
administracyjno-porządkowych oraz operacyjno-rozpoznawczych, na wzór innych służb porządku publicznego.
Przyznane uprawnienia dotyczyć będą m.in.: legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, dokonywania
sprawdzenia prewencyjnego, ujmowania osoby w zakresie niezbędnym do realizacji zadań w celu niezwłocznego
przekazania tych osób policji lub innym właściwym organom, szersze uprawnienie w zakresie użycia broni palnej w celu
zabezpieczenia funkcjonariuszy przy wykonywaniu czynności.
Funkcjonariusze IWSW uzyskają również uprawnienia do realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych
obejmujących m.in.: korzystanie z osobowych źródeł informacji (w tym konieczność wyodrębnienia funduszu
operacyjnego), możliwość pozyskiwania informacji uzyskanych w drodze czynności operacyjno-rozpoznawczych od
innych służb, możliwość posługiwania się dokumentami legalizacyjnymi, retencję metadanych. Poza powyższymi,
konieczność prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych przez funkcjonariuszy IWSW będzie wymagała
również uprawnienia do:

– stosowania kontroli operacyjnej – zarządzanej przez sąd za zgodą Prokuratora Generalnego, tylko w sytuacji, gdy inne
środki okażą się bezskuteczne;
– dokonywania w sposób niejawny – za pisemną zgodą Prokuratora Generalnego,– nabycia, zbycia lub przejęcia
przedmiotów pochodzących z przestępstwa, ulegających przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewożenie
lub którymi obrót są zabronione, a także przyjęcia lub wręczenia korzyści majątkowej;
– dostępu do tajemnic prawnie chronionych – na podstawie postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie.
Podkreślenia wymaga, że rygory formalne i mechanizmy kontrolne będą na analogicznym poziomie jak w przypadku
służb posiadających już takie uprawnienia, z uwzględnieniem kontroli sądowej. Należy zauważyć, że w projektowanych
przepisach istotnemu ograniczeniu uległ zakres przestępstw, co do których możliwe będzie wdrożenie kontroli operacyjnej
oraz pozostałych uprawnień IWSW związanych z prowadzeniem czynności operacyjno-rozpoznawczych. Zawężenie to
podporządkowane jest przede wszystkim celom, dla jakich powołane zostaje IWSW, oraz przypisanym tej strukturze
zadaniom.
Podstawowym obszarem, w którym wykorzystywana będzie kontrola operacyjna, mają być przestępstwa popełniane przez
osadzonych lub tymczasowo aresztowanych przebywających w zakładach karnych lub aresztach śledczych; przez
pozostałe osoby w związku z wykonywaniem czynności służbowych przez funkcjonariuszy i pracowników SW, a także
przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w związku z wykonywaniem czynności służbowych, które w
istotny sposób podważają zaufanie społeczne do instytucji państwa. Takie określenie zakresu przedmiotowego nie tylko
wpisuje się w oczekiwania społeczne, ale podyktowane jest przede wszystkim koniecznością uzupełnienia działań
podejmowanych w ramach krajowej polityki antykorupcyjnej oraz zapewnienia wysokich standardów etycznych i
moralnych funkcjonowania służby. Powołanie oraz wyposażenie IWSW w powyższe uprawnienia bez wątpienia
korzystnie wpłynie na skuteczność działań podejmowanych dotychczas przez Służbę Więzienną służących zapobieganiu
przestępstwom popełnianym przez funkcjonariuszy tej formacji. Zakres katalogu przestępstw, względem których mogą
być prowadzone ustawowo określone formy czynności operacyjno-rozpoznawczych jest w obecnym stanie prawnym
zbieżny w odniesieniu do znacznej części służb posiadających tego rodzaju uprawnienia. Kluczowy w tym przedmiocie
pozostaje natomiast zakres podmiotowy uprawnienia, przekładający się w tym obszarze na ograniczenia o charakterze
miejscowym, co do stosowania tego uprawnienia. Zauważyć należy, że koordynującą rolę w sferze możliwości
zastosowania określonych form czynności operacyjno-rozpoznawczych z jednej strony odgrywa Prokuratura
(przykładowo wyrażając zgodę, co do wniosku kierowanego do sądu przez uprawniony organ do zastosowania kontroli
operacyjnej), z drugiej zaś mechanizm koordynujący został określony w ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o przetwarzaniu
informacji kryminalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2126, z późn. zm.). Wskazane mechanizmy koordynacyjne, a w przypadku
Prokuratury również nadzorcze, pozwalają na rzeczywiste uniknięcie wzajemnego utrudniania w działaniu służb w
przypadku zbiegu zainteresowań operacyjnych. Podkreślić należy, że powyższe uwarunkowania prawne i koordynacyjne
niwelują potencjalne problemy związane z powielaniem się czynności realizowanych przez poszczególne organy,
stanowiących potencjalny „konflikt interesów”. Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że zgodnie z
zaproponowanymi rozwiązaniami, jeżeli informacje i materiały uzyskane przez IWSW dostatecznie uzasadniać będą
podejrzenie popełnienia przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, wykroczenia lub wykroczenia skarbowego albo
potwierdzać jego popełnienie, Szef IWSW zawiadamiać będzie organ właściwy dla ścigania sprawcy, celem
niezwłocznego podjęcia czynności procesowych.
Dla Szefa IWSW oraz Zastępcy Szefa IWSW wyższym przełożonym dyscyplinarnym w postępowaniu dyscyplinarnym
będzie Minister Sprawiedliwości, a w odniesieniu do naczelnika wydziału zamiejscowego, a także funkcjonariuszy IWSW
– jest Szef IWSW.
Minister Sprawiedliwości powoła Pełnomocnika do spraw utworzenia IWSW, któremu wsparcie organizacyjne, kadrowe,
logistyczne i techniczne ma zapewnić Dyrektor Generalny Służby Więziennej.
Szef IWSW określi, w drodze zarządzenia, program szkoleń specjalistycznych w IWSW dla funkcjonariuszy pełniących
służbę w IWSW i pracowników IWSW.
Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
Projekt zawiera również szereg rozwiązań, które dotyczą kwestii funkcjonowania SW, a szczególnie jej Uczelni,
istniejącej pod nazwą Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości. Zmiany te służą głównie zapewnieniu jej sprawnego
i niezależnego funkcjonowania, poprzez wyłączenie jej spod kompetencji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
– zamiast którego organem decyzyjnym byłby Rektor Uczelni. Jednym z przykładów przepisów podkreślających
niezależność Uczelni od Dyrektora Generalnego Służby Więziennej jest przepis stanowiący o tym, że sztandar nadaje jej
Minister Sprawiedliwości na wniosek Rektora; w przypadku pozostałych jednostek organizacyjnych ma to miejsce na
wniosek Dyrektora Generalnego.
Narzędzia interwencji proponowane przez niniejszą ustawę polegają przede wszystkim na: zwiększeniu autonomii Uczelni
Służby Więziennej, zwiększeniu kompetencji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej w zakresie określania limitów
do egzaminów na stopnie podoficerskie i oficerskie, a także przyjęciu rozwiązań ułatwiających rekrutację do służby
kandydackiej maturzystów o nieuregulowanej służbie wojskowej. Zwiększenie autonomii jest związane z chęcią

zapewnienia jej swobody działalności naukowej jako instytucji mającej osobowość prawną i prowadzącej działalność na
podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478 i 619).
Nastąpi to poprzez wyłączenie Uczelni spod kompetencji Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
Zlikwidowana zostanie Rada Polityki Penitencjarnej, a jej funkcje przejmie Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości
jako jednostka organizacyjna tworząca naukowo-badawcze podstawy funkcjonowania SW, odpowiedzialna, w
szczególności za ocenę bieżącego funkcjonowania Więziennictwa oraz wypracowywanie kierunków rozwoju polityki
penitencjarnej. Mimo ponad dziesięcioletniego funkcjonowania Rady, jako organu doradczego Ministra Sprawiedliwości,
jej działalność nie wpłynęła w zasadniczy sposób na funkcjonowanie Służby Więziennej i szeroko rozumianego wymiaru
sprawiedliwości oraz na kształtowanie polityki penitencjarnej kraju. Projektowane istotne zwiększenie autonomii Szkoły
Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości stanowi daleko idącą gwarancję dalszego kompetentnego i bezstronnego realizowania
przez tę Uczelnię dotychczasowych zadań Rady. Ze względu na swój charakter Uczelnia będzie też miała znacznie szersze
możliwości prowadzenia badań naukowych i analizy bieżących problemów w zakresie polityki penitencjarnej, a także
inicjowania i wspierania przedsięwzięć służących poprawie bezpieczeństwa funkcjonariuszy i pracowników Służby
Więziennej oraz osób osadzonych w jednostkach penitencjarnych.
Zasady naboru
W odniesieniu do rozwiązań związanych z kwestią służby wojskowej i pandemii COVID-19, można wymienić możliwość
przystąpienia do służby kandydackiej maturzystów bez dokumentu potwierdzającego uregulowany stosunek w zakresie
służby wojskowej i uregulowania jej w trakcie służby kandydackiej, z uwagi na zmiany terminów ogólnych związanych
z kwalifikacją wojskową. Inne rozwiązania dotyczące działalności Służby Więziennej to chociażby dodanie do form
szkolenia zawodowego odpraw i narad służbowych, czy też umożliwienie niekierowania na szkolenia funkcjonariuszy
SW, wobec których wszczęto postępowanie karne lub dyscyplinarne.
Jeśli funkcjonariusz SW będzie nieobecny na służbie przygotowawczej łącznie dłużej niż 3 miesiące, będzie mogło to
spowodować przedłużenie okresu służby przygotowawczej. Okres przedłużenia zostanie wydłużony z 12 do 18 miesięcy.
Służyć to będzie usprawnieniu procesu naboru kandydatów na funkcjonariuszy SW, by mogła ona skutecznie realizować
funkcje współczesnego więziennictwa.3
Pragmatyka służby
Dyrektor Generalny, jeżeli będzie to uzasadnione potrzebami służby, będzie mógł także określić inny rozkład służby.
Projektowana ustawa zawiera również pakiet zmian dotyczących przepisów pragmatycznych regulujących pełnienie
służby przez funkcjonariuszy SW.
Funkcjonariusze SW są w stałym kontakcie z osadzonymi, w związku z czym są stale narażeni na ich ataki oraz
pomówienia. Szczególnie dotyczy to funkcjonariuszy SW, którzy są najbardziej skuteczni w swojej pracy i wykrywają
u osadzonych nielegalne przedmioty, środki odurzające itp. Funkcjonariusze SW powinni mieć zagwarantowaną przez
państwo obronę od początku postępowania karnego. Jeśli zakończy się ono dla funkcjonariusza SW negatywnie, będzie
on zobowiązany do zwrotu środków finansowych przeznaczone przez budżet państwa na jego obronę.
W związku z ryzykiem śmierci funkcjonariusza SW w wyniku ataku osadzonego, projekt przewiduje, że rodzina
funkcjonariusza SW w razie jego śmierci w związku z pełnieniem służby albo wskutek choroby powstałej w związku ze
szczególnymi właściwościami lub warunkami służby, otrzyma odszkodowanie (18-krotne najniższe uposażenie
zasadnicze, gdy uprawnionym jest małżonek lub dziecko; 9-krotne najniższe uposażenie zasadnicze, gdy uprawnionym
jest inny członek rodziny), oraz otrzyma dodatkowe świadczenia finansowe ponad kwotę głównego odszkodowania
(zwiększone o 3,5 krotność najniższe uposażenie zasadnicze na każdego członka rodziny).
Funkcjonariusz SW będzie zawieszony nie tylko w razie tymczasowego aresztowania, ale także w przypadku wszczęcia
przeciwko niemu postępowania karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, umyślne, ścigane
z oskarżenia publicznego. Fakultatywnie będzie mógł być zawieszony w razie wszczęcia przeciwko niemu postępowania
karnego w sprawie o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe, nieumyślne, ścigane z oskarżenia publicznego lub
postępowania dyscyplinarnego, a także w wyniku wniesienia przeciwko niemu subsydiarnego aktu oskarżenia.
W przypadku ukarania karą dyscyplinarną, zawieszona część uposażenia nie będzie zwracana.
Karą dyscyplinarną wyznaczenia na niższe stanowisko służbowe będzie mógł być ukarany nie tylko funkcjonariusz SW
zajmujący stanowisko z mianowania, ale również funkcjonariusz SW powołany na wyższe stanowisko kierownicze, który
winien być odwołany i nie powinien przed zatarciem kary być mianowany lub powołany na wyższe stanowisko.
Okres przedawnienia karalności przewinienia dyscyplinarnego zostanie wydłużony do 2 lat.
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Jeśli funkcjonariusz SW w ciągu ostatnich 2 lat będzie nieobecny z powodu choroby łącznie powyżej 500 dni,
projektowana regulacja przewiduje możliwość zwolnienia go ze służby.
Uprawnienia zwolnionych funkcjonariuszy SW w zakresie wliczania okresów służby do okresu zatrudnienia w zakresie
wszelkich uprawnień wynikających z prawa pracy zostaną zrównane z uprawnieniami w innych służbach mundurowych.
Minister Sprawiedliwości określi w drodze zarządzenia czynności służbowe realizowane przez funkcjonariuszy SW w
Ministerstwie Sprawiedliwości i Prokuraturze Krajowej.
Komisje lekarskie
Postępowanie przed komisjami lekarskimi odpowiedzialnymi za badania kandydatów, którzy pozytywnie ukończyli etap
wstępny i sprawdzający, jest długie. Zgodnie z projektowaną regulacją utworzenie rankingu kandydatów będzie możliwe
bez ustalenia zdolności fizycznej i psychicznej do służby w SW. Badania psychologiczne kandydatów zostaną powierzone
jednostkom służby medycyny pracy SW. Przewiduje się także zatrudnienie w charakterze funkcjonariusza SW,
pracownika zatrudnionego już w SW, bez konieczności wszczynania postępowania kwalifikacyjnego i naboru na to
stanowisko, za zgodą Dyrektora Generalnego. Rozwiązanie takie funkcjonuje już obecnie na podstawie art. 39g ustawy o
Służbie Więziennej, a wprowadzane zmiany wynikają z zaobserwowanej praktyki, która wskazuje, że wystarczająca jest
zgoda Dyrektora Generalnego na zatrudnienie w charakterze funkcjonariusza pracownika zatrudnionego już w Służbie
Więziennej, bez konieczności wszczynania postępowania kwalifikacyjnego i naboru na to stanowisko. Dotychczasowa
przesłanka „w pierwszej kolejności", zakłada, że na wakujące stanowisko, pomimo wysłania wniosku do Dyrektora
Generalnego w sprawie zatrudnienia pracownika, należy uprzednio ogłosić nabór. Praktyka wskazuje, że bardziej
uzasadnione będzie przed ogłoszeniem naboru uzyskanie stanowiska Dyrektora Generalnego, a dopiero w przypadku
braku jego zgody ogłoszenie naboru i wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego w celu umożliwienia zgłoszenia się
kandydatów niebędących dotychczas pracownikami Służby Więziennej.
Zasady urlopu
W okresie urlopu wychowawczego funkcjonariuszowi SW nie będzie przysługiwało uposażenie. Projekt przewiduje także,
że domyślną formą wypłaty będzie transakcja bezgotówkowa, zamiast dotychczasowej gotówkowej.
Delegowanie funkcjonariuszy
Zgodnie z projektowanymi przepisami, okres delegowania funkcjonariusza SW do zostanie wydłużony z 6 do 12 miesięcy.
Możliwe stanie się odwołanie funkcjonariusza SW z delegowania na jego prośbę lub z urzędu. Funkcjonariusze SW
pełniący służbę na Uczelni będą mogli być delegowani do innych jednostek. Jeśli funkcjonariusz SW zajmujący wyższe
stanowisko kierownicze zostanie powołany na niższe stanowisko, będzie mógł zachować dotychczasową wysokość
uposażenia.
Funkcjonariusz SW będzie mógł złożyć wniosek o oddelegowanie do instytucji zagranicznej. Jeżeli będzie ona pokrywać
koszty delegowania, nie będą one pokrywane przez SW.
Przed powołaniem na stanowisko kierownicze, funkcjonariusz SW będzie mógł mieć powierzone do pełnienia na nim
obowiązki, co pozwoli sprawdzić w praktyce jego kompetencje. Maksymalny czas powierzenia obowiązków będzie
wynosił 12 miesięcy. Po ich upływie nie będzie możliwe powierzanie obowiązków na kolejny okres, co ustabilizuje
sytuację zawodową funkcjonariusza SW.
Funkcjonariusz SW, który nie wyraził zgody na przeniesienie na niższe stanowisko i został w związku z tym zwolniony
ze służby, będzie mógł uzyskać odprawę.
Grupy Interwencyjne Służby Więziennej
Projekt przewiduje utworzenie Grup Interwencyjnych Służby Więziennej, funkcjonujących obecnie na podstawie
regulacji o charakterze wewnętrznym, a projektowane przepisy mają na celu wyłącznie prawne uregulowanie ich
funkcjonowania na poziomie ustawy o Służbie Więziennej. W myśl zapisów projektu Grupy Interwencyjne będą
jednostkami wewnętrznymi Służby Więziennej odpowiedzialnymi za prowadzenie działań w zakresie zapobiegania
zagrożeniom mogącym wystąpić w Służbie Więziennej lub ich likwidacji oraz działań wymagających użycia
specjalistycznych sił i środków oraz specjalistycznej taktyki działania. Określanie zasad organizacji i zakresu działania
Grup będzie należało do zadań Dyrektora Generalnego Służby Więziennej.
Projekt wprowadza upoważnienia dla Dyrektora Generalnego Służby Więziennej do ustalenia zasad gospodarowania
uzbrojeniem i środkami ochrony przez funkcjonariuszy w jednostkach organizacyjnych. Precyzuje również zasady
kontroli, zwłaszcza poprzez wprowadzenie definicji legalnej kontroli pobieżnej, której tryb przeprowadzania określi w
drodze rozporządzenia Minister Sprawiedliwości.
Zmiany organizacyjne
Usunięta zostanie fikcja prawna, zgodnie z którą urzędy obsługujące Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuraturę Krajową
były traktowane jako jednostki organizacyjne SW w zakresie zapewnienia przez SW porządku i bezpieczeństwa.

Należy też zwrócić uwagę, że w projekcie przewidziane są rozwiązania prawne, umożliwiające uznawanie nowoprzyjętym
funkcjonariuszom stopni służbowych lub wojskowych uzyskanych podczas wcześniejszych etapów kariery zawodowej w
innych służbach mundurowych (wojsku, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Biura Ochrony Rządu,
Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego
lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego). Pozwoli to na pozyskiwanie do służby w Służbie Więziennej wykazujących
predyspozycje do jej pełnienia i dysponujących bogatym doświadczeniem zawodowym funkcjonariuszy innych służb
mundurowych oraz żołnierzy Wojska Polskiego. Należy zaznaczyć, że rozwiązania w tym zakresie zostały opracowane i
uwzględnione w projekcie na polecenie Wiceprezesa Rady Ministrów i Przewodniczącego Komitetu Rady Ministrów do
spraw Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych Pana Jarosława Kaczyńskiego.
Pierwszy stopień w korpusie oficerów Służby Więziennej, stopień generała Służby Więziennej oraz stopień generała
inspektora Służby Więziennej będzie nadawał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Ministra Sprawiedliwości.
Pozostałe stopnie w korpusie oficerów Służby Więziennej będzie nadawał Minister Sprawiedliwości.
Zatrudnienie skazanych
Projektowane przepisy umożliwią skierowanie pewnej grupy skazanych do pracy z pominięciem wymogów związanych
z uzyskaniem stosownych zezwoleń i prowadzenie wobec nich oddziaływań resocjalizacyjnych w pełnym zakresie.
Zgodnie z projektowanym art. 121 § 9a k.k.w. rozwiązanie to dotyczyć będzie skazanych cudzoziemców, w przypadku
których – w razie zatrudnienia na podstawie skierowania – nie będzie stosowało się przepisów ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409) w zakresie konieczności
uzyskiwania zezwoleń na pracę. Wprowadzenie tego rozwiązania umożliwi prowadzenie wobec cudzoziemców
oddziaływań resocjalizacyjnych w pełnym zakresie, co obecnie w części przypadków jest niemożliwe. Należy podkreślić,
że w warunkach izolacji rola pracy jest szczególna i polega nie tylko na zagospodarowaniu czasu osoby pozbawionej
wolności, ale przede wszystkim jest czynnikiem sprzyjającym readaptacji społecznej.
Celem projektu jest również uregulowanie wynagrodzeń przysługujących skazanym zatrudnionym w systemie
akordowym. Jeśli skazany z przyczyn zawinionych nie wykona miesięcznej normy, otrzyma odpowiednio niższe
wynagrodzenie, nawet jeśli będzie ono niższe od minimalnego.
Minister Sprawiedliwości uzyska możliwość łączenia przywięziennych zakładów pracy funkcjonujących w formie
przedsiębiorstwa państwowego oraz instytucji gospodarki budżetowej. Będzie również mógł udzielać zamówień
o wartości mniejszej niż progi unijne jednostkom organizacyjnym mu podległym lub nadzorowanym przez niego
przywięziennym zakładom pracy. Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych i Rozwoju Przywięziennych Zakładów
Pracy uzyska możliwość zaciągania kredytów/pożyczek z przeznaczeniem na realizację swoich zadań.
Nowe uprawnienia Służby Więziennej
Służba Więzienna, w celu realizacji ustawowych zadań będzie mogła korzystać i przetwarzać informacje i dane osobowe,
w tym również w formie zapisu elektronicznego lub za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, uzyskane przez
uprawnione organy, służby i instytucje państwowe w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, bez wiedzy
i zgody osoby, której dane dotyczą. Ponadto Służba Więzienna będzie mogła, w zakresie koniecznym do wykonywania
jej ustawowych zadań, korzystać z informacji kryminalnej zgromadzonej w Krajowym Centrum Informacji
Kryminalnych. Ponadto funkcjonariusze SW będą mogli użyć broni palnej gdy zajdzie konieczność ujęcia osoby
dokonującej bezpośredniego i bezprawnego zamachu na nienaruszalność granicy państwowej, kiedy to osoba ta wymusza
przekroczenie granicy państwowej przy użyciu pojazdu, broni palnej lub innego niebezpiecznego przedmiotu, lub
zachodzi konieczność odparcia bezpośredniego i bezprawnego zamachu na bezpieczeństwo konwoju lub doprowadzenia.
Służba Więzienna będzie również obowiązana do wykonywania polecenia sądu lub prokuratora doprowadzenia osób
pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych do udziału w czynnościach procesowych
dokonywanych poza terenem tych zakładów i aresztów oraz polecenia dotyczące innych spraw, jeżeli zgodnie z
przepisami prawa należą do jej właściwości.
Konwoje
Zgodnie ze zmianami projektowanymi w ww. ustawie, Służba Więzienna będzie obowiązana do wykonywania polecenia
sądu lub prokuratora doprowadzenia osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i aresztach śledczych do udziału
w czynnościach procesowych dokonywanych poza terenem tych zakładów i aresztów oraz polecenia dotyczące innych
spraw, jeżeli zgodnie z przepisami prawa należą do jej właściwości.
Szkolenia strzeleckie dla młodzieży
Zgodnie w projektowanymi przepisami Służba Więzienna, w zakresie określonym przez Ministra Sprawiedliwości w
uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania, będzie miała możliwość współuczestniczenia w
kształtowaniu postaw obywatelskich, proobronnych i patriotycznych młodzieży. W tym celu Dyrektor Generalny będzie
określał w drodze zarządzenia sposób realizacji szkolenia strzeleckiego młodzieży w jednostkach organizacyjnych, w tym:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

organizację i dokumentację szkolenia strzeleckiego,
obowiązki i funkcje związane z prowadzeniem szkolenia strzeleckiego,
rodzaje i formy szkolenia strzeleckiego,
warunki dopuszczenia do szkolenia strzeleckiego,
podstawowe komendy podczas strzelań,
obowiązki uczestników szkolenia strzeleckiego,
zasady użytkowania i wymagania dotyczące strzelnic będących w zarządzie Służby Więziennej, z
których korzystać będzie młodzież
- mając na względzie zapewnienie potrzeb edukacyjnych młodzieży w tym zakresie oraz zapewnienie
bezpiecznego przebiegu szkolenia strzeleckiego.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Projektowana regulacja ze względu na stopień jej szczegółowości nie była poddawana analizie prawnoporównawczej.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa

Sąd Okręgowy w Warszawie

Wielkość

1

Źródło danych

Informacja ogólnodostępna

Oddziaływanie
Zarządzenie
kontroli
operacyjnej na pisemny
wniosek
Szefa
IWSW,
złożony
po
uzyskaniu
pisemnej zgody Prokuratora
Generalnego.
Rozpatrywanie wniosków o
dostęp IWSW do tajemnic
prawnie chronionych

Prokurator Generalny

Obywatele

1

38 244 tys. (dane ze
stycznia 2021 r.)

Informacja
ogólnodostępna

Wydawanie
zgody
na
niejawne wręczenie korzyści
majątkowej oraz nabycie,
zbycie lub przejęcie przez
IWSW
przedmiotów,
którymi obrót jest prawnie
zabroniony.

Główny Urząd
Statystyczny

Zwiększenie bezpieczeństwa
i gwarancji procesowych
dzięki
skuteczniejszemu
ujawnianiu
przestępstw
związanych z działalnością
SW.
Obowiązek przekazywania
Ministrowi Sprawiedliwości
informacji
na
temat
działalności IWSW.

Szef IWSW

1

Informacja
ogólnodostępna

Mianowanie i zwalnianie ze
służby
funkcjonariuszy
IWSW.
Zawiadamianie
odpowiednich organów o
uzasadnionym podejrzeniu
lub ujawnieniu przestępstwa.

Minister Sprawiedliwości

Funkcjonariusze IWSW

Wyższa Szkoła Wymiaru
Sprawiedliwości

Funkcjonariusze
Służby Więziennej

1

Informacja
ogólnodostępna

Uzyskanie
uprawnień
mających
na
celu
rozpoznanie, wykrywanie i
zapobieganie
wybranych
przestępstw związanych z
działalnością SW.

Wg określonych
limitów

1

Nadzór cywilny nad IWSW
poprzez mianowanie Szefa
IWSW oraz przyjmowanie
od niego co roku informacji o
działalności IWSW.

Informacja
ogólnodostępna

Zwiększenie
autonomii
uczelni poprzez zwiększenie
kompetencji Rektora uczelni.
Przejęcie
funkcji
Rady
Polityki Penitencjarnej.

28 081
stan na dzień
31.12.2020 r.

Centralny Zarząd Służby
Więziennej

Dodanie do form szkolenia
zawodowego odpraw i narad
służbowych
oraz
uniemożliwienie kierowania
na
szkolenia
funkcjonariuszy,
wobec
których
wszczęto
postępowanie karne lub
dyscyplinarne.
Zmiany w zakresie delegacji,
postępowania
dyscyplinarnego,
wypłaty
uposażeń, urlopów, naboru i
stopni.

Uczniowie ostatnich klas
liceów i techników w 2021 r.

Ok. 271 000 osób

Centralna Komisja
Egzaminacyjna

Ułatwienie rekrutacji do
służby
kandydackiej
w
Służbie
Więziennej
maturzystów
o
jeszcze
nieuregulowanym stosunku
do służby wojskowej.
Zwiększenie kompetencji w
zakresie określania limitów
do egzaminów na stopnie
podoficerskie i oficerskie.

Dyrektor Generalny Służby
Więziennej

1

Informacja
ogólnodostępna

Zmniejszenie kompetencji w
zakresie spraw dotyczących
Wyższej Szkoły Wymiaru
Sprawiedliwości.
Możliwość wprowadzenia
innego rozkładu służby w
stanach
nadzwyczajnych,
stanie
zagrożenia
epidemicznego,
stanie
epidemii lub innej sytuacji
zagrożenia bezpieczeństwa
jednostki organizacyjnej.

Utrata możliwości wydalenia
ze służby oficera w wyniku
kary dyscyplinarnej.

Prezydent RP

1

Informacja
ogólnodostępna

Przyznawanie
pierwszego
stopnia w korpusie oficerów
Służby Więziennej, stopnia
generała Służby Więziennej
oraz
stopnia
generała
inspektora Służby Więziennej

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa oraz § 52 uchwały
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006,
z późn. zm.) projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej
Rządowego Centrum Legislacji, w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny.
Projekt, w ramach konsultacji i opiniowania, otrzymali:
1) Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego;
2) Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego;
3) Prokurator Krajowy, Pierwszy Zastępca Prokuratora Generalnego;
4) Naczelna Rada Adwokacka;
5) Krajowa Rada Radców Prawnych;
6) Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa;
7) Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8) Rzecznik Praw Obywatelskich;
9) Prezes Sądu Apelacyjnego w Białymstoku;
10) Prezes Sądu Apelacyjnego w Gdańsku;
11) Prezes Sądu Apelacyjnego w Katowicach;
12) Prezes Sądu Apelacyjnego w Krakowie;
13) Prezes Sądu Apelacyjnego w Lublinie;
14) Prezes Sądu Apelacyjnego w Łodzi;
15) Prezes Sądu Apelacyjnego w Poznaniu;
16) Prezes Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie;
17) Prezes Sądu Apelacyjnego w Szczecinie;
18) Prezes Sądu Apelacyjnego w Warszawie;
19) Prezes Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu;
20) Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
21) Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa;
22) Prezes Zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka;
23) Tymczasowa Rada Krajowej Sekcji Służby Więziennej Niezależny Samorządny Związek Zawodowy
„Solidarność”;
24) Komisja Krajowa NSZZ Solidarność;
25) Forum Związków Zawodowych;
26) Ogólnopolskie Porozumienia Związków Zawodowych;
27) Instytut Wymiaru Sprawiedliwości;
28) Międzyzakładowa Organizacja Związkowa Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność”
Pracowników Sądownictwa;
29) Przewodniczący Prezydium Rady Głównej Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury
Rzeczypospolitej Polskiej;
30) Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej;
31) Stowarzyszenie Bractwo Więzienne Samarytania;
32) Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
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Środki na 60 etatów w 2022 r. oraz 20 etatów w 2023 r. zostaną zabezpieczone w ramach budżetu Służby
Więziennej.
Źródła
Finasowanie wynagrodzeń pozostałych etatów (80 etatów od 2023 r. i 60 kolejnych etatów od 2024 r.)
finansowa powinno nastąpić w drodze zwiększenia limitów budżetowych w części 37 budżetu państwa.
nia
Ponadto, planowane środki finansowe w budżecie więziennictwa na 2022 r. nie uwzględniają potrzeb
związanych z zakupami inwestycyjnymi w zakresie tworzenia IWSW. Konieczne będzie pozyskanie
dodatkowych środków z budżetu państwa.

Koszty utworzenia IW SW w latach 2022-2031
Wyliczenia obejmują wydatki związane z:
1. utworzeniem nowej jednostki organizacyjnej w Służbie Więziennej – Inspektoratu Wewnętrznego
Służby Więziennej wraz z wydziałami zamiejscowymi, w tym:
- wydatki płacowe związane z wprowadzeniem dodatku specjalnego dla funkcjonariuszy IWSW, z
utworzeniem 25 nowych etatów pracowników cywilnych i 140 etatów funkcjonariuszy IWSW,
finansowaniem 80 etatów funkcjonariuszy z wakatów więziennictwa, oraz wydatki organizacyjnologistyczne związane z utworzeniem i funkcjonowaniem IWSW, takie jak komputery, drukarki, samochody
służbowe, broń palna, amunicja, kajdanki, gaz, telefony komórkowe, kamizelki kuloodporne, szafy pancerne,
zestawy komputerowe Tempest do tworzenia dokumentacji niejawnej (3 867 140 zł w 2023 r., 4 159 397 zł
w 2024 r., 1 529 121 zł w 2025 r., 345 000 zł w 2026 r., 759 811 zł w 2027 r., 90 000 zł w 2028 r., 90 000 zł
w 2028 r., 1 827 830 zł w 2030 r. i 1 782 830 zł w 2031 r.).

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie źródeł danych i przyjętych do obliczeń założeń

2. przejęciem przez Służbę Więzienną zadań dotychczas realizowanych przez Policję. Zgodnie ze
zmianami projektowanymi w ww. ustawie, Służba Więzienna będzie obowiązana do wykonywania
polecenia sądu lub prokuratora doprowadzenia osób pozbawionych wolności w zakładach karnych i
aresztach śledczych do udziału w czynnościach procesowych dokonywanych poza terenem tych
zakładów i aresztów oraz polecenia dotyczące innych spraw, jeżeli zgodnie z przepisami prawa należą
do jej właściwości – przepisy w tym zakresie mają wejść w życie po upływie 5 lat od dnia ogłoszenia.
W wyliczeniach w tym zakresie uwzględniono:
 wydatki związane z uruchomieniem dodatkowych 501 etatów funkcjonariuszy Służby Więziennej
oszacowane w roku 2026 na poziomie 41 140 548 zł i waloryzowane corocznie wskaźnikiem inflacji.
 jednorazowy koszt przeszkolenia funkcjonariuszy w 2026 roku na poziomie 2 880 750 zł,
 wydatki organizacyjno-logistyczne – 27 570 560 zł, w tym:
a) zakup pojazdów operacyjno-konwojowych,
b) pokrycie kosztów użytkowania dodatkowych pojazdów (tj. koszty zakupu m.in. paliwa naprawa/remonty,
przeglądy, koszty eksploatacji/amortyzacja itp.),
c) zabezpieczenie miejsc postojowych dla dodatkowych pojazdów,
d) zakup sprzętu ochronnego i wyposażenia funkcjonariuszy.
3. zwiększenie obowiązków Sądu Okręgowego w Warszawie w zakresie wydawania postanowień o
zarządzeniu czy też przedłużeniu kontroli operacyjnej oraz postanowień w zakresie rozpatrywania
wniosków IWSW o dostęp do tajemnic prawnie chronionych, a także sprawowania przez ww. Sąd
kontroli nad uzyskiwaniem przez IWSW danych telekomunikacyjnych, pocztowych lub internetowych.
Skutki finansowe dla części 15 Sądy powszechne będą związane z utworzeniem nowych 16 etatów w
następującym układzie:
- dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 1 etat sędziowski, 1 etat asystencki oraz 2 etaty urzędnicze,
- dla Sądu Okręgowego w Warszawie: 3 etaty sędziowskie, 3 etaty asystenckie oraz 6 etatów urzędniczych.
Do oszacowania skutków finansowych – począwszy od 1 stycznia 2023 r. - w tym zakresie przyjęto:
wynagrodzenie dla sędziego Sądu Apelacyjnego w Warszawie (podczas prac nad projektem budżetu na rok
2022 przyjmowana wysokość wynagrodzenia sędziego to 17 000 zł, stąd na rok 2023 ww. wynagrodzenie
zostało powiększone o wskaźnik wzrostu nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce
narodowej), wynagrodzenie dla sędziego Sądu Okręgowego w Warszawie (podczas prac nad projektem
budżetu na rok 2022 przyjmowana wysokość wynagrodzenia sędziego to 14 500 zł, stąd na rok 2023 ww.
wynagrodzenie zostało powiększone o wskaźnik wzrostu nominalnego przeciętnego wynagrodzenia brutto w
gospodarce narodowej), wynagrodzenie dla asystenta i urzędnika (podczas prac nad projektem budżetu na
rok 2022 przyjmowana wysokość wynagrodzenia asystenta sędziego to 4 800 zł, a urzędnika 4 700 zł, przy
czym na rok 2023 ww. wynagrodzenia zostały zwaloryzowane wskaźnikiem inflacji.
Inspektorat Wewnętrzny Służby Wewnętrznej z uwagi na specyfikę realizacji czynności w jednostkach typu
zamkniętego oraz poza jednostkami penitencjarnymi, w terenie otwartym, wymaga posiadania szacunkowo
220 etatów umiejscowionych w centrali w Warszawie oraz w wydziałach zamiejscowych. Zapewnienie
etatów IWSW w liczbie 220 wynika z nadania SW uprawnienia do prowadzenia czynności operacyjnorozpoznawczych i ich specyfiki. Powyższe czynności mają charakter niejawny i związane są z bezpośrednim
lub pośrednim (za pomocą techniki operacyjnej) uzyskiwaniem informacji służących zapobieganiu
popełniania przestępstw lub stanowiących podstawę do wykrycia ich sprawców. Związane jest to m.in. z
umożliwieniem prowadzenia działań nieidentyfikowalnych wewnętrznie w ramach formacji przez
funkcjonariuszy IWSW, którzy z wykorzystaniem niejawnych metod będą w stanie rozpoznawać

potencjalnie przestępcze zachowanie w hermetycznej grupie funkcjonariuszy SW. Służba Więzienna liczy
28 939 etatów mundurowych, a 220 etatów stanowi 0,76 %.
Nie przewiduje się wystąpienia skutków finansowych dla budżetu więziennictwa w zakresie zmian zasad
naboru do Służby Więziennej.
W odniesieniu do kosztów projektowanych świadczeń finansowych w razie śmierci funkcjonariusza Służby
Więziennej w związku z pełnieniem służby albo wskutek choroby powstałej w związku ze szczególnymi
właściwościami lub warunkami służby wskazać należy:
a) w zakresie dodania w art. 99 ustawy o Służbie Więziennej przesłanek otrzymania odprawy przez
funkcjonariusza zwolnionego na podstawie art. 68 ust 4 oraz funkcjonariusza w służbie
przygotowawczej, którego stosunek służbowy wygasł na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1:
Na przestrzeni ostatnich lat zwolnienie funkcjonariusza na podstawie art. 68 ust. 4 jest jednostkowym
przypadkiem występującym w Służbie Więziennej. Mając powyższe na uwadze można tylko hipotetycznie
określić ewentualne skutki finansowe projektowanego przepisu. Funkcjonariusz, którego stosunek służbowy
wygasł na podstawie art. 68 ust. 4 uprawniony będzie zgodnie z projektowanymi zmianami do otrzymania
odprawy, której wysokość uzależniona jest od stażu służby w Służbie Więziennej. Poniżej przedstawiam
wysokość ewentualnej odprawy dla funkcjonariusza, która została oszacowana na podstawie danych
funkcjonariusza zwolnionego w 2018 roku w związku z art. 68 ust. 4:
 uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym na dzień zwolnienia – 7 284 zł,
 staż służby w Służbie Więziennej – 18 lat,
 wysokość odprawy 5,6 uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym
obliczona na podstawie art. 100 ustawy o Służbie Więziennej wynosiłaby - 40 790,40 zł.
Na przestrzeni ostatnich lat wygaśnięcie stosunku służbowego na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1
funkcjonariusza w służbie przygotowawczej miało miejsce kilkukrotnie i nie jest ono zdarzeniem
występującym stale w służbie. Mając powyższe na uwadze można tylko hipotetycznie określić ewentualne
skutki finansowe zastosowanego przepisu prawnego. Funkcjonariusz w służbie przygotowawczej, którego
stosunek służbowy wygasł na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 1 uprawniony będzie zgodnie z projektowanymi
zmianami do otrzymania odprawy w wysokości trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz
z dodatkami o charakterze stałym. Poniżej przedstawiam wysokość ewentualnej odprawy dla f-sza w służbie
przygotowawczej, która została oszacowana na podstawie przeciętnego uposażenia funkcjonariusza dla roku
2021:
 przeciętne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym – 5 678,74 zł
 wysokość odprawy trzymiesięcznego uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o
charakterze stałym – 17 036,22 zł.
b) w zakresie dodania w art. 118 przesłanek ust. 9a -9i dotyczących świadczeń
odszkodowawczych dla członków rodziny.
Na przestrzeni ostatnich lat nie wystąpiły przypadki wygaśnięcia stosunku służbowego spowodowanego
śmiercią funkcjonariusza w trakcie pełnienia służby wskutek wypadku albo po zwolnieniu ze służby w ciągu
3 lat od wypadku. Nawiązując do uzasadnienia dodania art. 118 ust. 9a-9i informuję, że zmiany służą
dostosowaniu ewentualnych wysokości świadczeń do przepisów obowiązujących w pozostałych służbach
mundurowych. Mając powyższe na uwadze, poniżej przedstawiono skutki finansowe oszacowane w oparciu
o projektowane zmiany w ustawie:
Podstawa prawna
wysokości
jednorazowego
odszkodowania

wysokość
jednorazowego
odszkodowania

art. 118 ust. 9a pkt1
art. 118 ust. 9a pkt2

21 600 zł
10 800 zł

art. 118 ust. 9b pkt 1

25 800 zł

Przyjęte założenia

do obliczeń przyjęto 1 uprawnione dziecko, związku z
powyższym wysokość podanego odszkodowania jest
minimalna. Za każde kolejne dziecko wysokość
odszkodowania będzie wzrastała o kwotę 4 200 zł

art. 118 ust. 9b pkt 2

do obliczeń przyjęto 2 uprawnionych dzieci, związku z
powyższym wysokość podanego odszkodowania jest
minimalna. Za każde kolejne dziecko wysokość
odszkodowania będzie wzrastała o kwotę 4 200 zł

25 800zł

art. 118 ust. 9c

4 200 zł

art. 118 ust. 9c

10 800 zł

do obliczeń przyjęto 1 innego członka rodziny
uprawnionego, związku z powyższym wysokość podanego
odszkodowania jest minimalna. Za każdego kolejnego
członka rodziny wysokość odszkodowania będzie wzrastała
o kwotę 4 200 zł
do obliczeń przyjęto 1 uprawnionego członka rodziny,
związku z powyższym wysokość podanego odszkodowania
jest minimalna. Za każdego kolejnego członka rodziny
wysokość odszkodowania będzie wzrastała o kwotę 4 200 zł

W związku z powyżej przedstawionymi danymi można założyć, że koszty projektowanych świadczeń
finansowych omówionych powyżej nie będą znaczące dla budżetu Służby Więziennej z uwagi na ich
sporadyczne występowanie na przestrzeni kilku lat zostaną pokryte w ramach posiadanych środków.
7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian
W ujęciu
pieniężny
m
(w mln zł,
ceny stałe
z 2021 r.)

0

1

2

3

5

10

Łącznie (010)

1,607

1,806

1,876

1,94

2,345

18,140

duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych i średnich
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe, w
szczególności osoby
niepełnosprawne i starsze

W ujęciu duże przedsiębiorstwa
niepienięż
sektor mikro-, małych i średnich
nym
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe, w
szczególności osoby
niepełnosprawne i starsze

0,00

Przedmiotowy projekt nie określa zasad podejmowania, wykonywania
lub zakończenia działalności gospodarczej, w związku z czym odstąpiono
od analiz i oceny przewidywanych skutków społeczno-gospodarczych,
wskazanych w art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 ).

Niemierz
alne

rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe, w
szczególności osoby
niepełnosprawne i starsze

Zwiększenie bezpieczeństwa i gwarancji procesowych dzięki
skuteczniejszemu ujawnianiu przestępstw związanych z działalnością
SW.

Dodatko
we
informacj
e, w tym
wskazani
e źródeł
danych i
przyjętyc
h do

Ustawa przewiduje utworzenie w IWSW 25 nowych etatów pracowników cywilnych, 140 etatów
funkcjonariuszy IWSW oraz finansowanie 80 etatów funkcjonariuszy z wakatów więziennictwa. 501
funkcjonariuszy SW zostanie zatrudnionych w związku z przejęciem przez Służbę Więzienną części zadań
dotychczas realizowanych przez Policję. Ponadto zwiększenie obowiązków Sądu Okręgowego w Warszawie
będzie związane z utworzeniem nowych 16 etatów w następującym układzie:
- dla Sądu Apelacyjnego w Warszawie: 1 etat sędziowski, 1 etat asystencki oraz 2 etaty urzędnicze,
- dla Sądu Okręgowego w Warszawie: 3 etaty sędziowskie, 3 etaty asystenckie oraz 6 etatów urzędniczych.

obliczeń
założeń

Łączne dochody obywateli z tego tytułu będą następujące:
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
ogółem
1 607 211 1 806 657 1 876 396 1 949 079 2 024 943 2 104 144 2 171 079 2 255 703 2 345 459 18 140 670
144 000
0
0
0
0
0
0
0
0
144 000
1 751 211 1 806 657 1 876 396 1 949 079 2 024 943 2 104 144 2 171 079 2 255 703 2 345 459 18 284 670

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi
przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

tak
nie
nie dotyczy
Komentarz: Projekt przewiduje zarządzenie przez Sąd Okręgowy w Warszawie kontroli operacyjnej przeprowadzanej
przez IWSW oraz przewiduje wyrażenie zgody przez Prokuratora Generalnego na dostęp IWSW do tajemnic prawnie
chronionych i na niejawne wręczenie korzyści majątkowej oraz nabycie, zbycie lub przejęcie przez IWSW przedmiotów,
którymi obrót jest prawnie zabroniony.
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich elektronizacji.

9. Wpływ na rynek pracy
Projektowana regulacja wpłynie na rynek pracy poprzez zmianę zasad zatrudnienia skazanych oraz zatrudnienie 721
funkcjonariuszy SW oraz 16 pracowników SA i SO w Warszawie.
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu
11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 1 pkt 1 lit. a tiret pierwsze, art. 1 pkt 8 lit. b i c, art. 1 pkt 9, art. 1 pkt 12 lit. a tiret trzecie, lit. h w zakresie
dodawanego w art. 18 w ust. 1 pkt 9 i 10 i lit. i, i art. 6, które wchodzą w życie po upływie 5 lat od dnia ogłoszenia;
2)
art. 1 pkt 3, pkt 4 lit. a i lit. b w zakresie dodawanego w art. 8 ust. 1b, art. 1 pkt 6 lit. b w zakresie dodawanego
ust. 1a w zakresie IWSW, art. 1 pkt 7, art. 1 pkt 11 lit. b w zakresie dodawanego ust. 2a, art. 1 pkt 16, art. 1 pkt 20 w
zakresie IWSW, art. 1 pkt 23 w zakresie art. 38a ust. 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 25 lit. a tiret drugie i lit. b w zakresie
IWSW, art. 1 pkt 27 w zakresie ust. 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 28 lit. a w zakresie dodawanego ust. 3a w zakresie
IWSW, art. 1 pkt 29, art. 1 pkt 32, art. 1 pkt 33, art. 1 pkt 34, art. 1 pkt 39, art. 1 pkt 41, art. 1 pkt 42 lit. b, art. 1 pkt 44 lit.
a w zakresie dodawanego w art. 50 w ust. 2 pkt 4 i lit. b w zakresie dodawanego w art. 50 ust. 3a, art. 1 pkt 50, art. 1 pkt
57, art. 1 pkt 63 lit. b w zakresie IWSW, art. 1 pkt 68 w zakresie art. 88 pkt 3, art. 1 pkt 69, art. 1 pkt 74 w zakresie art. 98
ust. 3 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 95 w zakresie art. 173 ust. 3 pkt 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 98 w zakresie art. 192
pkt 1 i 3, art. 1 pkt 104 lit. b tiret pierwsze w zakresie pkt 1 w zakresie IWSW i tiret drugie, art. 1 pkt 110 w zakresie
dodawanego art. 240a ust. 2 w zakresie IWSW, art. 1 pkt 116 w zakresie dodawanego art. 246 ust. 2b, art. 1 pkt 119 lit. b
w zakresie dodawanego art. 250 ust. 1a w zakresie IWSW i ust. 1d, art. 2, art. 8- 21, art. 22 pkt 1 i 2 lit. a i lit. b w zakresie
Szefa IWSW, art. 23-25, art. 27, art. 31, art. 33 – 35, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Efekty wejścia w życie projektowanych rozwiązań będą natychmiastowe i nie wymagają pomiaru.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak.

