INFORMATOR DLA SKAZANEGO
dotyczący wykonywania kary pozbawienia wolności poza zakładem
karnym w SYSTEMIE DOZORU ELEKTRONICZNEGO
I. Co to jest system dozoru elektronicznego?
Dozór elektroniczny pozwala osobie skazanej na odbycie kary w warunkach wolnościowych, w miejscu jej zamieszkania, przy zastosowaniu systemów elektronicznych ograniczających jej swobodę poruszania się i zmiany miejsca pobytu. Polega to na założeniu na nogę
(czasami na rękę) skazanego, niekrępującego nadajnika radiowego (podobnego do dużego
zegarka) oraz montażu w miejscu zamieszkania urządzenia monitorującego. Osoba objęta
dozorem w godzinach określonych przez sąd powinna znajdować się w miejscu zamieszkania,
a o każdym naruszeniu zasad (harmonogramu) powiadamiany jest natychmiast sędzia i kurator
zawodowy.
Podkreślenia wymaga fakt, że system dozoru elektronicznego pozwala, mimo pewnych
ograniczeń, na prowadzenie w miarę normalnego życie osobistego, w szczególności na
utrzymywanie więzi z rodziną, naukę i świadczenie pracy.

II. Kto może skorzystać z systemu dozoru elektronicznego?
Sąd może udzielić zezwolenia na odbycie kary w tym systemie osobom skazanym na karę
pozbawienia wolności (w tym również osobom, wobec których orzeczono karę zastępczą za
przestępstwo lub przestępstwo skarbowe) nieprzekraczającą jednego roku i sześciu miesięcy,
posiadającym miejsce stałego pobytu (nie musi to być miejsce zameldowania) oraz zgodę osób
pełnoletnich wspólnie z nimi zamieszkujących.
Należy pamiętać, że warunek jednego roku i sześciu miesięcy dotyczy również sumy
dwóch lub więcej niepodlegających łączeniu kar pozbawienia wolności, które skazany ma
odbyć kolejno.
Dodatkowo, muszą istnieć odpowiednie warunki techniczne niezbędne dla prawidłowego
działania urządzeń wchodzących w skład SDE. Istnienie tych warunków bada upoważniony
podmiot dozorujący.

III. Kto nie może zostać objęty systemem dozoru elektronicznego?
Zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego nie
udziela się skazanemu w warunkach określonych w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (recydywa
wielokrotna).

IV. Jaki organ udziela zezwolenia na odbycie kary w systemie dozoru
elektronicznego?
Orzekanie (czyli wydanie postanowienia) w przedmiocie udzielenia zezwolenia na odbycie
kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego należy do właściwości sądu
penitencjarnego (czyli sądu okręgowego), w którego okręgu skazany przebywa. W przypadku
pozytywnie rozpatrzonego wniosku, w sprawach związanych z wykonaniem postanowienia,
właściwy jest sąd penitencjarny w okręgu, którego kara jest lub będzie wykonywana.
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V. Kto może wystąpić z wnioskiem do sądu penitencjarnego?
Z wnioskiem o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności
w systemie dozoru elektronicznego może wystąpić do sądu penitencjarnego (tj. wydziału penitencjarnego sądu okręgowego):
- skazany,
- jego obrońca,
- prokurator,
- sądowy kurator zawodowy,
- dyrektor zakładu karnego (gdy skazany przebywa w zakładzie karnym).

VI. Środki odwoławcze
Na postanowienie sądu, odmawiające udzielenia zezwolenia na odbycie kary w systemie
dozoru elektronicznego, zażalenie do sądu odwoławczego przysługuje:
- skazanemu,
- jego obrońcy,
- prokuratorowi,
- sądowemu kuratorowi zawodowemu oraz dyrektorowi zakładu karnego, jeżeli składali
wniosek o udzielenia zezwolenia.
Ponowny wniosek skazanego lub jego obrońcy może być złożony po upływie 3 miesięcy.

VII. Wymagane dokumenty
Wniosek o udzielenie zezwolenia na odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego
wraz z uzasadnieniem składa się na piśmie. Do wniosku dołącza się zgodę osoby lub osób
pełnoletnich wspólnie zamieszkujących ze skazanym w miejscu, gdzie będzie wykonywany
dozór elektroniczny. Wzór wniosku i oświadczenia można pobrać ze strony sądu.

IX. Podstawa prawna
Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy (Dz.U. z 05.08.1997 r. Nr 90,
poz. 557, tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 676; zm.: Dz.U. z 2019 poz. 679), rozdział VIIa;
DODATKOWE INFORMACJI I WYJAŚNIENIA MOŻNA UZYSKAĆ BEZPOŚREDNIO:
- OD WYCHOWAWCY (dla osób przebywających w zakładach karnych),
- OD KURATORA ZAWODOWEGO (dla osób pozostałych).
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