
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 11 marca 2010 r. Druk nr 795 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 

 
(wraz z zestawieniem wniosków) 

 
 
 

Komisja, na posiedzeniu w dniu 10 marca 2010 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 10 marca 2010 r. nad ustawą  

o Służbie Więziennej,  
przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 45, 46 
i 48. 

 
 

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu komisja 
dokonała zmiany treści swojego wniosku (pkt 18 zestawienia wniosków). 

 
 
 
   Przewodniczący  Komisji 
   Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
   (-) Stanisław Piotrowicz 
 
 



  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o Służbie Więziennej 

 

 

1)  w art. 1 skreśla się wyraz "apolityczną"; 

 

Poprawka KPCPP 

2)  w art. 2: 

a) w ust. 1 wyrazy "skutkujących pozbawienie wolności" zastępuje 

się wyrazami "skutkujących pozbawieniem wolności", 

b) w ust. 2: 

- w pkt 3 wyrazy "skutkujące pozbawienie wolności" zastępuje 

się wyrazami "skutkujące pozbawieniem wolności", 

- w pkt 6 wyrazy "skutkujących pozbawienie wolności" 

zastępuje się wyrazami "skutkujących pozbawieniem 

wolności"; 

 

Poprawka KPCPP 
poparta przez komisję 

3)  w art. 2 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie "penitencjarnych" dodaje się 

wyrazy "i resocjalizacyjnych"; 

 

Poprawka KPCPP 
poparta przez komisję 

4)  w art. 2 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

"3a) humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności;"; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

5)  w art. 2 w ust. 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie: 

"W skład Rady Polityki Penitencjarnej wchodzą przedstawiciele 

Ministerstwa Sprawiedliwości, Służby Więziennej w tym 

przynajmniej jeden przedstawiciel związku zawodowego, 

przedstawiciele nauki oraz organizacji pozarządowych."; 

 

Poprawka 
mniejszości KPCPP, 
sen. B. Paszkowskiego 

 Uwaga: 

Poprawki nr 6, 7  i 26  należy głosować łącznie. 

 

6)  art. 8 dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

"5. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 4, z 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 
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wyjątkiem Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej, 

mogą być prowadzone w formie instytucji gospodarki budżetowej, 

o której mowa w art. 9 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240). 

 6. Instytucja gospodarki budżetowej, o której mowa w ust. 1, może 

otrzymywać dotacje z budżetu państwa na realizację zadań 

publicznych związanych z prowadzeniem oddziaływań 

penitencjarnych wymienionych w art. 2 ust. 2 pkt 1, 

wykonywaniem zadań obronnych na podstawie przepisów 

odrębnych, organizowaniem i prowadzeniem szkolenia i 

doskonalenia zawodowego funkcjonariuszy oraz pracowników, a 

także realizacji programów poprawy sprawności funkcjonariuszy, 

w formie obozów kondycyjnych."; 

 

7)  w art. 14: 

a) w ust. 5 skreśla się pkt 4, 

b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

"6. Dyrektor Generalny określa, w drodze zarządzenia, ramowy 

regulamin pobytu w Centralnym Ośrodku Szkolenia Służby 

Więziennej oraz ośrodkach szkolenia Służby Więziennej i 

ośrodkach doskonalenia kadr Służby Więziennej. 

 7. Przepisów ust. 5 i 6 nie stosuje się, jeżeli ośrodek szkolenia 

Służby Więziennej lub ośrodek doskonalenia kadr Służby 

Więziennej jest prowadzony w formie instytucji gospodarki 

budżetowej."; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

8)  w art. 18 w ust. 1 w pkt 3 wyrazy "przez funkcjonariuszy oraz" 

zastępuje się wyrazem "również"; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

9)  w art. 19 w ust. 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

"4a) urządzeń technicznych powodujących blokadę stawu 

kolanowego;"; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 
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10)  w art. 19 w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5) środków technicznych w postaci maski, zasłony na twarz albo 

kasku z przyłbicą, tłumiących głos albo zestawu głośnikowego;"; 

 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 11, 15, 16  i 45 należy głosować łącznie. 

 

11)  w art. 29 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo 

umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo wobec której nie 

został wydany prawomocny wyrok warunkowo umarzający 

postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie toczy się 

przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;"; 

 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 12 i 36  należy głosować łącznie. 

 

12)  w art. 30 w ust. 2 po wyrazie "ochrony" dodaje się wyraz "prawnej"; 

 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 13  i 37  należy głosować łącznie. 

 

13)  w art. 30 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

"3. Pracownikowi, o którym mowa w ust. 1, 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 takie zwraca się ze środków budżetu 

państwa na wniosek pracownika, w wysokości faktycznie 

poniesionych kosztów, nie wyższej niż stawka maksymalna 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 
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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 2009 r. Nr 146, poz. 1188, z 

późn. zm.)."; 

 

14)  w art. 36 w ust. 4 w pkt 6 wyrazy "na wniosek osoby odznaczonej oraz 

kosztów wytworzenia odznaki" zastępuje się wyrazami ", na wniosek 

osoby odznaczonej, oraz koszty wytworzenia odznaki"; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

15)  w art. 38 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5) która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za 

przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe albo 

wobec której nie został wydany prawomocny wyrok warunkowo 

umarzający postępowanie karne o takie przestępstwo, a także nie 

toczy się przeciwko niej postępowanie karne o takie przestępstwo;"; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

16)  w art. 42 w ust. 5, w art. 94 w ust. 2, w art. 95 w ust. 2, w art. 97 w ust. 

1 w pkt 4, w art. 107 w ust. 2 w pkt 3, w art. 188 w ust. 1 w pkt 8, w 

art. 199 w pkt 1, w art. 202 w ust. 1 i w art. 221 w ust. 1 w pkt 3 

wyrazy "umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślnie popełnione przestępstwo skarbowe" 

zastępuje się wyrazami "przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia 

publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe"; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

17)  w art. 42 w ust. 8 po wyrazach "na stałe" dodaje się wyrazy ", o 

którym mowa w ust. 7,"; 

 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 18  i 22  należy głosować łącznie. 

 

18)  w art. 44 w ust. 3 wyrazy "tytułu zawodowego licencjata lub 

równorzędnego" zastępuje się wyrazami "wykształcenia średniego"; 

 

Poprawka KPCPP 
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 Uwaga: 

Poprawki nr 19 i 20 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawki nr 21. 

 

19)  w art. 47 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Funkcjonariusza przyjętego do służby mianuje się na pierwsze 

stanowisko podoficerskie, jeżeli spełnia on wymogi w zakresie 

wykształcenia, przed uzyskaniem kwalifikacji zawodowych oraz 

stażu służby."; 

 

Poprawka KPCPP 

20)  w art. 47 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Dyrektor Generalny może w szczególnie uzasadnionych 

przypadkach, na wniosek właściwego przełożonego, wyrazić 

zgodę na mianowanie funkcjonariusza przyjętego do służby na 

pierwsze stanowisko oficerskie lub chorążego, jeżeli spełnia on 

wymogi w zakresie wykształcenia, przed uzyskaniem kwalifikacji 

zawodowych i stażu służby."; 

 

Poprawka KPCPP 

21)  w art. 47: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Funkcjonariusza przyjętego do służby można mianować na 

pierwsze stanowisko oficerskie albo chorążego, jeżeli spełnia 

wymogi w zakresie wykształcenia, przed uzyskaniem 

określonych kwalifikacji zawodowych oraz stażu służby. 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

"1a. Funkcjonariusza przyjętego do służby mianuje się na pierwsze 

stanowisko podoficerskie, jeżeli spełnia on wymogi w 

zakresie wykształcenia, przed uzyskaniem kwalifikacji 

zawodowych oraz stażu służby."; 

 

Poprawka  
sen. T. Gruszki 

22)  w art. 48 skreśla się ust. 2; 

 

Poprawka KPCPP 
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23)  w art. 52 w ust. 2 w pkt 2 w lit. f wyrazy "3 lata" zastępuje się 

wyrazami "2 lata"; 

 

Poprawka KPCPP, 
sen. B. Paszkowskiego 
poparta przez komisję 

24)  w art. 58 w ust. 1 w pkt 1 dodaje się lit. f i g w brzmieniu: 

"f) 30 % uposażenia zasadniczego - po 25 latach służby, 

 g) 35 % uposażenia zasadniczego - po 30 latach służby;"; 
 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

25)  w art. 68: 

a) w ust. 3 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu: 

"Przepis art. 72 ust. 1 stosuje się.", 

b) ust. 4 otrzymuje 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. 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. W przypadku 

niewyrażenia zgody, funkcjonariusza zwalnia się ze służby."; 

 

Poprawka  
sen. R. Knosali  
poparta przez komisję 

26)  w art. 70 w ust. 1 po wyrazie "organizacyjnej" dodaje się wyrazy ", w 

tym do instytucji gospodarki budżetowej, o której mowa w art. 8 

ust. 5,"; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

27)  w art. 71 w pkt 1 wyraz "kobiety" zastępuje się wyrazami 

"funkcjonariusza kobiety"; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

28)  w art. 72 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

"1. Funkcjonariusz przeniesiony na stanowisko służbowe, 

zaszeregowane do niższego uposażenia zasadniczego, zachowuje 

prawo do uposażenia przewidzianego dla poprzednio 

zajmowanego stanowiska, do czasu mianowania na co najmniej 

Poprawka KPCPP 
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równorzędne stanowisko służbowe."; 

 

 

 Uwaga: 

Poprawki nr 29  i 30 należy głosować łącznie. 

 

29)  w art. 72 w ust. 2 skreśla się wyrazy "2 i"; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

30)  w art. 85 w ust. 2 skreśla się pkt 2; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

 Uwaga: 

Poprawkę nr 31 należy głosować łącznie z następującą poprawką 

jako jej konsekwencją: 

"w art. 72 w ust. 2 przed wyrazami "3, a także" dodaje się wyrazy 

"2a i"; 

 

31)  w art. 85 w ust. 2 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

"2a) utrata kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku;"; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

32)  w art. 131 wyrazy "który powinien być udzielony w okresie 

rozliczeniowym" zastępuje się wyrazami "który udzielany jest 

niezwłocznie, nie później niż do zakończenia okresu 

rozliczeniowego"; 

 

Poprawka KPCPP, 
sen. B. Paszkowskiego 

33)  w art. 136 w ust. 1 wyraz "zwane" zastępuje się wyrazem "zwanego"; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

34)  w art. 138 w ust. 1 skreśla się wyrazy ", zwanego dalej "urlopem 

wypoczynkowym","; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

35)  w art. 157 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

"4. Przełożony jest obowiązany przeciwdziałać mobbingowi. Przepisy 

art. 943 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy stosuje 

się odpowiednio."; 

 

Poprawka KPCPP, 
sen. B. Paszkowskiego 
poparta przez komisję 

36)  w art. 164 w ust. 1 po wyrazie "ochrony" dodaje się wyraz "prawnej"; Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 
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37)  w art. 164 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

"2. Funkcjonariuszowi 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. 

 3. 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."; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

38)  w art. 182 w ust. 4 skreśla się wyrazy "w roku 2010"; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

39)  w art. 216 w ust. 2 w pkt 1 wyrazy "nie przekroczyły" zastępuje się 

wyrazami "nie ukończyły"; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

40)  w art. 216 w ust. 2 w pkt 2 po wyrazach "bez względu na wiek" dodaje 

się przecinek; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

41)  w art. 219: 

a) w ust. 3 skreśla się zdanie drugie, 

b) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu: 

"4. Od rozkazu personalnego funkcjonariusz może w terminie 7 dni 

wnieść odwołanie do wyższego przełożonego. 

 5. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania rozkazu 

personalnego."; 

 

Poprawka KPCPP 

42)  w art. 222 w ust. 1 wyrazy "art. 40" zastępuje się wyrazami "art. 42 

ust. 8"; 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 
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43)  w art. 222 skreśla się ust. 3 i 4; 

 

Poprawka  
sen. B. Paszkowskiego 

44)  w art. 223 w ust. 1 wyrazy "6 miesięcy" zastępuje się wyrazami 

"12 miesięcy"; 

 

Poprawka 
mniejszości KPCPP, 
sen. B. Paszkowskiego 

45)  art. 225 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 225. Funkcjonariuszowi przywraca się stopień w razie uchylenia 

prawomocnego wyroku orzekającego środek karny 

pozbawienia praw publicznych lub uchylenia 

prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo 

umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne 

przestępstwo skarbowe, na karę pozbawienia wolności, 

której wykonanie nie zostało warunkowo zawieszone."; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

46)  w art. 230 w ust. 3 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

"2a) niehumanitarne traktowanie, uwłaczające godności osób 

pozbawionych wolności;"; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

 Uwaga: 

Poprawki nr 47  i 49  należy głosować łącznie. 

 

47)  w art. 232 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) upomnienie;"; 

 

Poprawka KPCPP 

48)  w art. 241 w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "ust. 4 i 5" zastępuje się wyrazami 

"ust. 3-5"; 

 

Poprawka KPCPP  
poparta przez komisję 

49)  w art. 260 w ust. 2 przed pkt 1 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

"…) 3 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia kary 

upomnienia;". 

Poprawka KPCPP 

 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


