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w związku z pismem z dnia 2o/maja 2021 r. znal< IX.517.1042.2017.MK dotyczącym 

konwojowania osób Dozbawionvcli wolności orzedstawiam nasteouiace stanowisko 

w przedmiotowej sprawie. 

Na wstępie należy podkreślić, że jednym z podstawowych ustawowych zadań Służby 

Więziennej jest zapewnienie ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw 

lub przestępstw skarbowych, osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych. 

Jednym z działań realizowanych przez Służbę Więzienną, mających na celu zapewnienie 

ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw w czasie konwojowania jest 

podejmowanie czynności profilaktyczno-ochronnych mających na celu zapobieganie zdarzeniom 

zmierzającym m.in. do ucieczki osadzonego (w wyniku działań własnych lub przy pomocy osób 

trzecich); naruszenia przez osadzonych zdrowia, życia oraz mienia osób trzecich w trakcie 

realizacji czynności konwojowych. 

Podejmowane w ramach czynności profilaktyczno-ochronnych działania mają również 

na celu realizację ustawowego obowiązku zapewnienia skazanym bezpieczeństwa osobistego 

w czasie odbywania kary pozbawienia wolności, w tym w czasie ich konwojowania. 

I Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że środki podejmowane przez Służbę 

Więzienną, o których mowa w piśmie z dnia 17 listopada 2016 r. znak BO-073 /92 /16 /2206 -2 , 

uwzględniają ustawowe obowiązki Służby Więziennej określone w ustawie z dnia 9 kwietnia 

2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 6 czerwca 

1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2021 r. poz. 53 i 472) . 



Zawarte w piśmie zalecenia i dyspozycje zmierzają do zwięl<szenia poziomu 

profesjonalizmu wykonywania zadań konwojowych przez funkcjonariuszy Służby Więziennej. 

Świadczą o tym sformułowania zawarte w treści pisma, które mają chiarakter ogólny np. 

dotyczące kadry realizującej konwoje (odpowiedni dobór kadry i jej wyszkolenia), jak również 

(a może przede wszystkim) działania wpływające na indywidualny cłiarakter konwoju 

np. uprzednia analiza akt osobowych) osadzonego konwojowanego oraz konsultacja 

z funkcjonariuszem odpowiedzialnym w jednostce penitencjarnej za gromadzenie 

i przetwarzanie informacji o zamiarach osadzonych godzących w porządek i bezpieczeństwo. 

Biorąc pod uwagę sposób realizacji poszczególnych form konwojowania 

(o czym poinformowano w uprzednim piśmie), względem większości osadzonych 

konwojowanych nie używane są prewencyjne środki przymusu bezpośredniego, jak również 

nie zachodzi konieczność korzystania z odzieży skarbowej . Nie każde konwojowanie realizowane 

jest jako procedura o najwyższym stopniu zagrożenia bezpieczeństwa. Pismo z dnia 17 listopada 

2017 r. stanowi przypomnienie obowiązujących wymogów regulujących służbę ochronną, 

w tym służbę konwojową. Zamieszczone w jego treści „profilaktyczne stosowanie kajdan 

w trakcie każdego konwojowania" oraz konwojowanie osadzonych w odzieży więziennej dotyczy 

pewnej grupy osób pozbawionych wolności. W szczególności osób konwojowanych do różnych 

placówek lub miejsc nierozpoznanych, gdzie mogą wystąpić różnego rodzaju zagrożenia 

dla bezpieczeństwa konwoju. 

Podstawowym zadaniem podejmowanych czynności konwojowych jest bezpieczna 

realizacja konwoju dla wszystkich jego uczestników. Osoby pozbawione wolności przed 

rozpoczęciem konwoju, informowane są o sposobie realizacji konwoju, w tym o środkach 

profilaktycznych jakie będą stosowane w trakcie jego trwania. 

Podsumowując, nie można podzielić poglądu, że podejmowane przez Służbę Więzienną 

działania, w zakresie czynności konwojowych, realizowane są w sposób „odmienny niż czyni to 

ustawa". Podejmowane przez Służbę Więzienna działania konwojowe podyktowane są 

wymogami ustawowymi i realizują ustawowe zadania tej formacji mundurowej . 
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