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Przedmowa

Uchwalenie innowacyjnego w swej istocie aktu prawnego o wykonywa-
niu kary pozbawienia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru 
elektronicznego stanowi przełom w systematyce dotychczasowych sposo-
bów wykonywania tej kary. 

Zakłada się, że regulacja taka będzie nie tylko efektywnym remedium 
dla największego obecnie zagrożenia dla poszanowania podstawowych 
praw i wolności skazanych, jakim jest przeludnienie w jednostkach peni-
tencjarnych, ale także wypełni luki związane z zatrudnianiem skazanych.

Podkreśla się, że wprowadzenie tego rodzaju nowatorskiego (będącego 
swoistym eksperymentem) systemu wykonywania kary pozbawienia wol-
ności spowodowane jest z jednej strony rosnącą przestępczością, a z dru-
giej – poszukiwaniem alternatywnych form skutecznej resocjalizacji.

Uchwalona jeszcze 7.9.2007 r. ustawa o wykonywaniu kary pozbawie-
nia wolności poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego 
wychodzi naprzeciw potrzebie zmniejszenia liczby osadzonych w zakła-
dach karnych, poprzez wprowadzenie alternatywnego względem izolacji 
więziennej systemu wykonywania krótkoterminowej kary pozbawienia 
wolności.

Unormowania w postaci dozoru elektronicznego funkcjonują już z po-
wodzeniem na świecie, w szczególności są rozpowszechnione w USA. 
Rozwiązania legislacyjne komentowanej ustawy oparte są na sprawdzo-
nej w wielu krajach europejskich, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, Szwecji 
czy Francji, technologii pozwalającej na kontrolę przebywania przez ska-
zanego w wyznaczonym miejscu i czasie, kontrolę przebywania przez nie-
go w określonych miejscach, a także kontrolę zakazu zbliżania się do kon-
kretnych osób.

Pomimo że ustawa obowiązuje od niedawna i jeszcze nie na całym te-
rytorium kraju, jej stosowanie ograniczone co prawda do mniejszej niż za-
kładano liczby skazanych, w praktyce organów wymiaru sprawiedliwości 
nie napotyka na większe trudności, budzi jednak kontrowersje w piśmien-
nictwie. 

Czy istnieje jednak alternatywa dla elektronicznego monitorowania 
przestępców, który to instrument (nie tylko w założeniach) sam miał i ma 
być skutecznym sposobem na ograniczenie liczby osadzonych, dotychczas 
podejmowane oddziaływania resocjalizacyjne na skazanych oraz obniżenie 
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kosztów polityki kryminalnej? Odpowiedź pozostawiamy Czytelnikowi po 
lekturze komentarza.

Rzeszów–Warszawa, luty 2011 r. Autorzy


