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Opinia do ustawy o  ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 

2017–2020” 

(druk nr 381) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest ustanowienie „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach  

2017–2020”. Program, który nie jest programem wieloletnim, w rozumieniu ustawy o 

finansach publicznych, ma na celu stworzenie dla Służby Więziennej optymalnych warunków 

do realizacji jej zadań ustawowych oraz istotną poprawę sprawności i skuteczności jej 

działania, co pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 

i ochrony obywateli. 

W ramach Programu będą realizowane przedsięwzięcia dotyczące m.in. zakupu 

uzbrojenia, sprzętu, urządzeń,  samochodów, modernizacja obiektów budowlanych, 

modernizacja podmiotów leczniczych oraz przedsięwzięcia polegające na wzmocnieniu 

systemu motywacyjnego uposażeń funkcjonariuszy Służby Więziennej oraz wzrost 

konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych Służby Więziennej.  

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została wniesiona przez Radę Ministrów w dniu 24 listopada 2016 r. W wyniku 

prac legislacyjnych w Sejmie nie wniesiono istotnych poprawek do ustawy. 

III. Uwagi szczegółowe 

1) do art. 1 ust. 2 – zgodnie z § 11 Zasad techniki prawodawczej w ustawie nie 

zamieszcza się wypowiedzi, które nie służą wyrażaniu norm prawnych, a w szczególności 

apeli, postulatów, zaleceń, upomnień oraz uzasadnień formułowanych norm.  
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Ponieważ ust. 2 stanowi de facto uzasadnienie konieczności wdrożenia Programu nie 

realizuje postulatu Zasad techniki prawodawczej i powinien być skreślony. 

Propozycja poprawki: w art. 1 skreśla się ust. 2; 

2) w art. 5 określono maksymalny limit wydatków związanych z realizacją ustawy. W 

ust. 2 w stwierdzono, iż w zakresie jednostek samorządu terytorialnego limit wydatków 

będący skutkiem realizacji Programu wynosi 0 zł. Przepis ten jest zbędny ponieważ art. 50 

ust. 1a ustawy o finansach publicznych jednoznacznie wymaga takiego określenia jedynie w 

sytuacji gdy skutkiem ustawy może być zmiana poziomu wydatków jednostek sektora 

finansów publicznych w stosunku do wielkości wynikających z obowiązujących przepisów. 

Ponieważ zmiana wynosi 0 zł, to nie ma konieczności określania maksymalnego limitu 

wydatków dla jednostek samorządu terytorialnego. 

Propozycja poprawki: w art. 5 skreśla się ust. 2; 

3) art. 8 – określenie wejścia ustawy datą sztywną na dzień 1 stycznia 2017 r., z 

uwzględnieniem dnia uchwalenia ustawy przez Sejm i Senat, stanowi naruszenie art. 122 ust. 

2 Konstytucji, który gwarantuje Prezydentowi Rzeczypospolitej okres 21 dni na podpisanie 

ustawy po zakończeniu postępowania parlamentarnego. Ponieważ ustawa jest związana z 

realizacją wydatków budżetowych, może być przewidziany, na zasadzie wyjątku określonego 

w art. 5 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, moc 

wsteczna ustawy, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na 

przeszkodzie. 

Propozycja poprawki: „Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia 

ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2017 r.”. 
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