
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r.  

o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 380) 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 713, 

904, 960 i 1250) 

 

Art. 2. 

1. Służba Więzienna realizuje na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - 

Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.) zadania w zakresie 

wykonywania tymczasowego aresztowania oraz kar pozbawienia wolności i środków 

przymusu skutkujących pozbawieniem wolności. 

2. Do podstawowych zadań Służby Więziennej należy: 

1)   prowadzenie oddziaływań penitencjarnych i resocjalizacyjnych wobec osób skazanych na 

karę pozbawienia wolności, przede wszystkim przez organizowanie pracy sprzyjającej 

zdobywaniu kwalifikacji zawodowych, nauczania, zajęć kulturalno-oświatowych, zajęć z 

zakresu kultury fizycznej i sportu oraz specjalistycznych oddziaływań terapeutycznych; 

2)   wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy tok 

postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

3)   zapewnienie 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; 

4)   humanitarne traktowanie osób pozbawionych wolności; 

5)   ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych 

osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych; 

6)   zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa; 

7)   wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania oraz 

kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności 
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jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i jeżeli wynikają 

z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ; 

8)   współdziałanie z odpowiednimi formacjami innych państw oraz z organizacjami 

międzynarodowymi na podstawie umów i porozumień międzynarodowych. 

2a. Służba Więzienna prowadzi centralę monitorowania, o której mowa w art. 43f § 1 pkt 1 

ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy, w przypadku powierzenia 

tych obowiązków przez Ministra Sprawiedliwości. 

<2b. Służba Więzienna, w zakresie określonym przez Ministra Sprawiedliwości, 

zapewnia porządek i bezpieczeństwo w urzędzie obsługującym Ministra 

Sprawiedliwości oraz w Prokuraturze Krajowej.> 

3. Organem doradczym Ministra Sprawiedliwości w zakresie zadań, o których mowa w ust. 1 

i 2, jest Rada Polityki Penitencjarnej. 

4. W skład Rady Polityki Penitencjarnej wchodzą przedstawiciele Ministerstwa 

Sprawiedliwości, Służby Więziennej, nauki oraz organizacji pozarządowych. Członków 

Rady Polityki Penitencjarnej powołuje na czteroletnią kadencję i odwołuje Minister 

Sprawiedliwości. 

5. Do zadań Rady Polityki Penitencjarnej należy w szczególności: 

1)   inicjowanie nowych kierunków oddziaływań penitencjarnych; 

2)   dokonywanie oceny bieżącej polityki penitencjarnej; 

3)   inicjowanie, przeprowadzanie i wspieranie badań naukowych dotyczących zadań Służby 

Więziennej; 

4)   inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć służących poprawie bezpieczeństwa 

funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej oraz osób, o których mowa w ust. 2 

pkt 3; 

5)   przedstawianie opinii w sprawach przekazanych przez Ministra Sprawiedliwości 

związanych z jego kompetencjami określonymi w niniejszej ustawie. 

6. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze zarządzenia, regulamin organizacyjny Rady 

Polityki Penitencjarnej. 

 

<Art. 23a. 

W zakresie wykonywania zadań, o których mowa w art. 2 ust. 2b, przez jednostkę 

organizacyjną, o której mowa w przepisach niniejszego rozdziału, rozumie się także 

urząd obsługujący Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuraturę Krajową.> 
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U S T A W A    z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej 

(Dz. U. poz. 628 i 1165, z 2014 r. poz. 24 i 1199 oraz z 2016 r. poz. 904 i 1948)  

 

Art. 35. 

1. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego uprawniony 

podejmuje samodzielnie. 

2. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego przez 

uprawnionego będącego funkcjonariuszem Służby Więziennej podejmuje: 

1)   Dyrektor Generalny Służby Więziennej; 

2)   właściwy miejscowo dyrektor okręgowy Służby Więziennej; 

3)   właściwy miejscowo dyrektor zakładu karnego; 

4)   właściwy miejscowo dyrektor aresztu śledczego; 

5)   właściwy miejscowo kierownik oddziału podległego podmiotom, o których mowa w pkt 

1-4; 

6)   właściwy miejscowo komendant ośrodka szkolenia Służby Więziennej; 

7)   właściwy miejscowo komendant ośrodka doskonalenia kadr Służby Więziennej; 

8)   osoba zastępująca podmioty, o których mowa w pkt 1-7; 

9)   funkcjonariusz Służby Więziennej wyznaczony jako dowodzący - w przypadku 

wykonywania czynności służbowych poza jednostką organizacyjną Służby Więziennej 

przez kilku funkcjonariuszy; 

[10)  funkcjonariusz Służby Więziennej - wyłącznie w przypadku usiłowania bezpośredniego, 

bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej osoby, usiłowania 

ucieczki przez osobę pozbawioną wolności, a także w pościgu za nią lub osobą, która 

dokonała bezpośredniego, bezprawnego zamachu na obiekty zakładu karnego lub aresztu 

śledczego.] 

<10) funkcjonariusz Służby Więziennej – wyłącznie w przypadku usiłowania 

bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub innej 

osoby, usiłowania ucieczki przez osobę pozbawioną wolności, a także w pościgu za 

nią lub osobą, która dokonała bezpośredniego, bezprawnego zamachu na obiekty 

zakładu karnego, aresztu śledczego lub innej jednostki organizacyjnej, w której 

Służba Więzienna zapewnia porządek i bezpieczeństwo.> 
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3. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego przez 

uprawnionego będącego pracownikiem zakładu poprawczego, schroniska dla nieletnich 

lub młodzieżowego ośrodka wychowawczego podejmuje: 

1)   dyrektor zakładu, schroniska lub ośrodka, w których nieletni jest umieszczony, albo - w 

razie nieobecności tego dyrektora - zastępujący go pracownik pedagogiczny; 

2)   inny pracownik zakładu, schroniska lub ośrodka, w których nieletni jest umieszczony - w 

razie bezpośredniego, bezprawnego zamachu na życie lub zdrowie uprawnionego lub 

innej osoby. 

4. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 pkt 3, 4, 6, 8, pkt 12 lit. b-d oraz pkt 14 i 15, podejmują w przypadku: 

1)   Policji: 

a)  kierownik jednostki organizacyjnej Policji albo osoby przez niego upoważnione, a w razie 

ich nieobecności - dyżurny jednostki, 

b)  podczas konwoju, doprowadzenia lub wykonywania innych zadań służbowych przez 

grupę funkcjonariuszy - dowódca konwoju lub grupy funkcjonariuszy wykonującej 

doprowadzenie lub inne zadania służbowe, 

c)  
(2)

 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, właściwy miejscowo komendant wojewódzki (Stołeczny) Policji 

albo osoby przez nich upoważnione; 

2)   Straży Granicznej - Komendant Główny Straży Granicznej, właściwy miejscowo 

komendant oddziału Straży Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej, 

komendant placówki Straży Granicznej albo osoby przez nich upoważnione, a w razie ich 

nieobecności - dyżurny operacyjny lub kierownik zmiany; 

3)   Biura Ochrony Rządu - szef komórki organizacyjnej albo osoby przez niego 

upoważnione, a w razie ich nieobecności - oficer operacyjny Biura Ochrony Rządu; 

4)   Żandarmerii Wojskowej - Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej, właściwy 

miejscowo komendant jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej albo osoby przez 

nich upoważnione, a w razie ich nieobecności - oficer dyżurny tej jednostki 

organizacyjnej; 

5)   wojskowych organów porządkowych - właściwy miejscowo dowódca garnizonu, 

dowódca jednostki wojskowej albo osoby przez nich upoważnione; 
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6)   Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - kierownik właściwej jednostki organizacyjnej 

Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo osoby przez niego upoważnione; 

7)   Służby Kontrwywiadu Wojskowego - kierownik właściwej jednostki organizacyjnej 

Służby Kontrwywiadu Wojskowego albo osoby przez niego upoważnione, a w razie ich 

nieobecności - oficer operacyjny Służby Kontrwywiadu Wojskowego; 

8)   Straży Marszałkowskiej - Komendant Straży Marszałkowskiej lub zastępca Komendanta 

Straży Marszałkowskiej, a w razie ich nieobecności - dowódca zmiany Straży 

Marszałkowskiej; 

9)   kontroli skarbowej - kierownik właściwej miejscowo wyodrębnionej komórki 

organizacyjnej kontroli skarbowej, o której mowa w art. 11g ust. 1 ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214, z późn. zm.). 

5. Decyzję o użyciu środka przymusu bezpośredniego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 16, 

podejmuje Komendant Główny Straży Granicznej, właściwy miejscowo komendant 

oddziału Straży Granicznej, komendant dywizjonu Straży Granicznej, komendant 

placówki Straży Granicznej, kierownik strzeżonego ośrodka albo osoby przez nich 

upoważnione, a w razie ich nieobecności - dyżurny operacyjny lub kierownik zmiany. 

6. Decyzję o użyciu lub wykorzystaniu środków przymusu bezpośredniego, o których mowa 

w art. 12 ust. 1 pkt 3 lub 4, przez uprawnionego będącego funkcjonariuszem Centralnego 

Biura Antykorupcyjnego podejmuje funkcjonariusz kierujący działaniami, w trakcie 

których zachodzi konieczność zastosowania tych środków. 

 

 

 

U S T A WA    z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 i 1579)  

 

Art. 40. 

§ 1. Do budynków, w których mieszczą się jednostki organizacyjne prokuratury, nie wolno 

wnosić broni ani amunicji, a także materiałów wybuchowych i innych środków 

niebezpiecznych. Zakaz wnoszenia broni i amunicji nie dotyczy prokuratorów oraz osób 

wykonujących obowiązki służbowe wymagające posiadania broni. 

[§ 2. Prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury zarządza stosowanie 

środków zapewniających bezpieczeństwo podlegających mu jednostek organizacyjnych 

prokuratury oraz zapobiegających naruszaniu zakazu, o którym mowa w § 1. W takim 
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przypadku do ochrony tych jednostek oraz osób w nich przebywających stosuje się 

przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1099, z 2015 r. poz. 1505 oraz z 2016 r. poz. 65).] 

<§ 2. Prokurator kierujący jednostką organizacyjną prokuratury zarządza stosowanie 

środków zapewniających bezpieczeństwo podlegających mu jednostek 

organizacyjnych prokuratury oraz zapobiegających naruszaniu zakazu, o którym 

mowa w § 1. W takim przypadku do ochrony tych jednostek oraz osób w nich 

przebywających stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432), z wyjątkiem przypadków, gdy ochrona ta 

jest realizowana na podstawie art. 2 ust. 2b ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o 

Służbie Więziennej (Dz. U. z 2016 r. poz. 713, 904, 960, 1250 i …).> 

§ 3. Prokuratorzy kierujący jednostkami organizacyjnymi prokuratury obowiązani są 

zapewnić prokuratorom oraz innym uprawnionym osobom, na czas pobytu w budynkach 

prokuratury, możliwość zdeponowania broni palnej oraz amunicji w warunkach 

określonych odrębnymi przepisami. 

 


