
      
 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 19 czerwca 2015 r. 

Poz. 847 

RO ZPORZĄDZENIE 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI 

z dnia 3 czerwca 2015 r. 

w sprawie wzoru pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach 
związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków 

Na podstawie art. 43k § 8 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, 
z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Rozporządzenie określa wzór pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim 
obowiązkach związanych z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków. 

§ 2. Wzór pisemnego pouczenia o przysługujących skazanemu prawach i ciążących na nim obowiązkach związanych 
z dozorem elektronicznym, jak również o konsekwencjach naruszenia tych obowiązków jest określony w załączniku do 
rozporządzenia. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 r. 

Minister Sprawiedliwości: B. Budka 

  

                                                           
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1083, z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 60, 

poz. 701 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 98, poz. 1071 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. 
Nr 111, poz. 1061, Nr 142, poz. 1380 i Nr 179, poz. 1750, z 2004 r. Nr 93, poz. 889, Nr 210, poz. 2135, Nr 240, poz. 2405, Nr 243, 
poz. 2426 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1363 i Nr 178, poz. 1479, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 226, poz. 1648, 
z 2007 r. Nr 123, poz. 849, z 2008 r. Nr 96, poz. 620 i Nr 214, poz. 1344, z 2009 r. Nr 8, poz. 39, Nr 22, poz. 119, Nr 62, poz. 504, 
Nr 98, poz. 817, Nr 108, poz. 911, Nr 115, poz. 963, Nr 190, poz. 1475, Nr 201, poz. 1540 i Nr 206, poz. 1589, z 2010 r. Nr 34, 
poz. 191, Nr 40, poz. 227, Nr 125, poz. 842 i Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Nr 112, poz. 654, Nr 129, poz. 734, 
Nr 185, poz. 1092, Nr 217, poz. 1280 i Nr 240, poz. 1431, z 2012 r. poz. 908,  z 2013 r. poz. 628 i 1247, z 2014 r. poz. 287, 619 
i 1707 oraz z 2015 r. poz. 21, 396, 431 i 541. 



      

Dziennik Ustaw – 2 – Poz. 847 

 
Załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 
z dnia 3 czerwca 2015 r. (poz. 847) 

WZÓR 

POUCZENIE O PRZYSŁUGUJĄCYCH SKAZANEMU PRAWACH I CIĄŻĄCYCH NA NIM OBOWIĄZKACH 

ZWIĄZANYCH Z DOZOREM ELEKTRONICZNYM, JAK RÓWNIEŻ O KONSEKWENCJACH  

NARUSZENIA TYCH OBOWIĄZKÓW 

Skazanemu1) przysługują następujące prawa związane z dozorem elektronicznym: 

1. Prawo do złożenia wniosku o zmianę miejsca wykonywania dozoru stacjonarnego. Zmiana taka jest możliwa tylko 
w wypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami i jest dokonywana przez sąd (art. 43o § 1)2). 

2. Prawo do złożenia wniosku o zmianę przedziałów czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, kiedy 
skazany ma obowiązek przebywania w określonym miejscu. Zmiana taka jest możliwa tylko w uzasadnionych wypadkach 
i jest dokonywana przez sąd (art. 43o § 3), a gdy niezbędne jest szybkie dokonanie zmiany, może jej dokonać sądowy 
kurator zawodowy (art. 43o § 4). 

3. Prawo do opuszczenia, po uzyskaniu zezwolenia sądowego kuratora zawodowego, miejsca wykonywania dozoru 
stacjonarnego na okres nieprzekraczający jednorazowo 7 dni, w miarę potrzeby w asyście osoby najbliższej lub osoby 
godnej zaufania. Zgodę taką można wydać tylko w przypadkach szczególnie ważnych dla skazanego, uzasadnionych 
względami zdrowotnymi, rodzinnymi lub osobistymi (art. 43p § 1). Zezwolenie może zostać cofnięte, jeżeli po jego udzie-
leniu pojawiły się informacje lub okoliczności uzasadniające obawę, że skazany w okresie zezwolenia może naruszyć 
porządek prawny (art. 43p § 2). W przypadku cofnięcia takiego zezwolenia ponowne zezwolenie nie może zostać udzielo-
ne (art. 43p § 3). 

4. Prawo do złożenia wniosku o zarządzenie przez sąd przerwy w wykonaniu kary w systemie dozoru elektroniczne-
go. Wydanie przez sąd takiego zarządzenia jest możliwe, jeżeli przemawiają za tym ważne względy zdrowotne lub osobi-
ste (art. 43q § 1). Jeżeli skazany nie korzysta z przerwy zgodnie z celem, w jakim została zarządzona, albo rażąco narusza 
porządek prawny, przerwa może zostać odwołana (art. 43q § 3). 

5. Prawo do złożenia wniosku do sądu lub do sądowego kuratora zawodowego o wyrażenie zgody na odinstalowanie 
rejestratora stacjonarnego lub usunięcie nadajnika. Zgoda taka może być wyrażona tylko w przypadku niecierpiącym 
zwłoki, z uwagi na zagrożenie życia lub zdrowia ludzkiego (art. 43r § 1). 

6. Prawo do złożenia zażalenia do sądu na sposób przeprowadzenia przez podmiot dozorujący kontroli środków tech-
nicznych (art. 43v § 6). 

Skazany ma obowiązek: 

1) zgłosić podmiotowi dozorującemu, w terminie i w sposób, które zostały określone przez sąd, gotowość do instalacji 
środków technicznych (art. 43m § 1); 

2) zezwolić na założenie nadajnika i zainstalowanie rejestratora (art. 43zd § 1 pkt 1); 

3) nieprzerwanie nosić nadajnik (art. 43n § 1 pkt 1); 

4) przestrzegać porządku prawnego (art. 43zd § 1 pkt 2); 

5) dbać o powierzone mu środki techniczne, w tym zwłaszcza chronić je przed utratą, zniszczeniem, uszkodzeniem lub 
uczynieniem niezdatnymi do użytku, oraz zapewniać ich stałe zasilanie energią elektryczną (art. 43n § 1 pkt 2); 

6) udostępniać podmiotowi dozorującemu powierzone środki techniczne do kontroli, naprawy lub wymiany na każde 
żądanie tego podmiotu, w tym również umożliwiając pracownikom tego podmiotu wejście do pomieszczeń, 
w których skazany przebywa, lub na nieruchomość stanowiącą jego własność lub będącą w jego zarządzie (art. 43n 
§ 1 pkt 3); 

7) udzielać prezesowi sądu lub upoważnionemu sędziemu, sądowemu kuratorowi zawodowemu, podmiotowi dozorują-
cemu i podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania wyjaśnień dotyczących przebiegu odbywania kary 
i wykonywania nałożonych obowiązków oraz stawiać się na wezwania sędziego i kuratora (art. 43n § 1 pkt 4); 

                                                           
1) Ilekroć w pouczeniu jest mowa o skazanym, należy przez to rozumieć również sprawcę, wobec którego orzeczono środek zabezpie-

czający połączony z dozorem elektronicznym (art. 43a § 2 pkt 2). 
2) Jeżeli nie wskazano innej podstawy prawnej, przepisy w nawiasach oznaczają odpowiednie artykuły ustawy z dnia 6 czerwca 

1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.). 



      

Dziennik Ustaw – 3 – Poz. 847 

 
Skazany, wobec którego wykonywany jest dozór stacjonarny, ma ponadto obowiązek: 

1)  pozostawać we wskazanym przez sąd miejscu w wyznaczonym czasie (art. 43n § 2 pkt 1); 

2)  odbierać połączenia przychodzące do rejestratora stacjonarnego (art. 43n § 2 pkt 2); 

3)  umożliwiać sądowemu kuratorowi zawodowemu wejście do mieszkania lub na nieruchomość, gdzie zainstalowano 
rejestrator (art. 43n § 2 pkt 3); 

4)  udzielać osobom upoważnionym (prezesowi sądu lub upoważnionemu sędziemu, sądowemu kuratorowi zawodowe-
mu, podmiotowi dozorującemu i podmiotowi prowadzącemu centralę monitorowania), na ich żądanie, wyjaśnień do-
tyczących przebiegu odbywania kary i wykonywania nałożonych obowiązków również przy użyciu rejestratora sta-
cjonarnego (art. 43n § 2 pkt 4). 

Konsekwencje naruszenia przez skazanego obowiązków: 

1. Naruszenie obowiązków związanych z dozorem elektronicznym przez skazanego odbywającego karę ograniczenia 
wolności, w tym także nadużycie zaufania przez skazanego, któremu zezwolono na opuszczenie miejsca wykonywania 
dozoru stacjonarnego, może prowadzić do zarządzenia przez sąd wykonania zastępczej kary pozbawienia wolności 
(art. 43zd § 1). 

2. Jeżeli skazany zostanie tymczasowo aresztowany lub zostanie osadzony w zakładzie karnym w związku 
z wykonywaniem kary w innej sprawie, sąd orzeka o zmianie sposobu wykonania kary ograniczenia wolności – z kary 
wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego na inną karę ograniczenia wolności określoną w ustawie lub grzywnę 
(art. 43zb § 1 pkt 3). 

3. Niedopełnienie przez skazanego obowiązków związanych z dozorem elektronicznym oraz utrudnianie odinstalo-
wania środków technicznych podmiotowi dozorującemu, które spowodowało, że podmiot dozorujący zażądał pomocy 
Policji, prowadzi do obciążenia skazanego kosztami tej pomocy (art. 43u § 3). 

4. W razie umyślnego dopuszczenia do zniszczenia, uszkodzenia, uczynienia niezdatnym do użytku nadajnika, reje-
stratora stacjonarnego lub przenośnego sąd może nałożyć na skazanego opłatę wyrównawczą na rzecz podmiotu dozorują-
cego (art. 43s § 1). Czyn taki jest jednocześnie wykroczeniem zagrożonym karą aresztu, ograniczenia wolności albo karą 
grzywny (art. 66a ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 482, z późn. zm.)). 

5. Jeżeli skazany udaremnia lub utrudnia kontrolowanie w systemie dozoru elektronicznego, orzeczonego wobec nie-
go w związku z zakazem wstępu na imprezę masową obowiązku przebywania w miejscu stałego pobytu lub obowiązku 
stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub w innym miejscu, w czasie trwania imprezy masowej, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 244a § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.)). 

6. Jeżeli skazany nie stosuje się do określonych w ustawie obowiązków związanych z orzeczonym wobec niego 
środkiem zabezpieczającym (w tym w postaci elektronicznej kontroli miejsca pobytu), podlega grzywnie, karze ograni-
czenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 (art. 244b § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny). 

Potwierdzam otrzymanie pouczenia: 

............................................................. 

(data, podpis) 
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