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Pan 
Stanisław Trociuk 
Zastępca Rzecznika 
Praw Obywatelskich 
al. Solidarności 77 
0 0 - 0 9 0 Warszawa 

w nawiązaniu do pisma Pana Rzecznika znak WZF.562.1.2018.WK z dnia 24 listopada br., 

dotyczącego zagadnienia korzystania przez funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej z 

prywatnych telefonów komórkowych podczas wykonywania obowiązków służbowych na terenie 

jednostek penitencjarnych, uprzejmie informuję, co następuje: 

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 848, z późn. zm.), realizuje ona zadania w zakresie wykonywania tymczasowego aresztowania 

oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem wolności na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. z 2020 

r. poz. 523, z późn. zm.). Do jej podstawowych zadań należy między innymi: 

1) wykonywanie tymczasowego aresztowania w sposób zabezpieczający prawidłowy 

tok postępowania karnego o przestępstwo lub przestępstwo skarbowe; 

ochrona społeczeństwa przed sprawcami przestępstw lub przestępstw skarbowych 

osadzonymi w zakładach karnych i aresztach śledczych; jj-

zapewnienie w zakładach karnych i aresztach śledczych porządku i bezpieczeństwa; 

wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowego aresztowania 

oraz kar pozbawienia wolności i środków przymusu skutkujących pozbawieniem 

: .V " • ^ wolności, jeżeli mają być wykonywane w zakładach karnych i aresztach śledczych i 

jeżeli wynikają z realizacji orzeczenia wydanego przez właściwy organ. 

Zauważenia przy tym wymaga, iż ustawodawca, definiując zadania Służby Więziennej, 

pierwszoplanowo traktuje zagadnienie zapewnienia bezpieczeństwa wewnątrz jednostek 

2) 

3) 

4) 



penitencjarnych i związanej z tym sl<utecznej ochrony społeczeństwa przed sprawcami przestępstw 

w nich przebywającymi. 

Stwierdzić naieży, iż ewentualne dopuszczenie nieograniczonego posługiwania się przez 

funl<cjonariuszy i pracowników Służby Więziennej prywatnymi telefonami komórkowymi wiązać 

się będzie ze znaczącym zagrożeniem dla bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych i poważnie 

utrudni realizację zadań postawionych przed Służbą przez ustawodawcę. 

Wśród tych zagrożeń należy w szczególności wyróżnić możliwość wejścia przez osadzonego w 

posiadanie telefonu komórkowego poprzez przejęcie sprzętu np. zagubionego przez 

funkcjonariusza lub pracownika, lub mu skradzionego. 

Zauważenia również wymaga, iż zakłady karne i areszty śledcze wyposażone są w wykrywacze 

telefonów komórkowych, a dopuszczenie nieograniczonego z nich korzystania przez wszystkich 

funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej przebywających na terenie jednostki 

penitencjarnej zakłócałoby ich działanie, uniemożliwiając lub znacząco utrudniając ich 

wykorzystanie. 

Naieży także nadmienić, iż w opinii Centralnego Zarządu Służby Więziennej sytuacja, w której 

znajdują się osadzeni w jednostkach penitencjarnych jest nie do porównania z sytuacją personelu 

więziennictwa. Osoba pozbawiona wolności przebywa w zakładzie karnym lub areszcie śledczym 

na podstawie wyroku sądu i muszą jej być zapewnione określone w Kodeksie karnym 

wykonawczym prawa, w tym możliwość utrzymywania kontaktu z rodziną za pomocą 

samoinkasujących aparatów telefonicznych. Funkcjonariusz lub pracownik Służby Więziennej po 

zakończeniu dnia służby lub pracy może zaś dowolnie korzystać ze swoich praw, obejmujących 

również kwestie prywatne i rodzinne. Dodać również należy, iż funkcjonariusze i pracownicy Służby 

Więziennej mają dostęp zarówno do telefonów służbowych, jak i samoinkasujących aparatów 

telefonicznych i mogą z nich korzystać o ile nie zakłóca to toku wykonywania obowiązków 

służbowych, a zgodnie z art. 18 ust. 3 ustawy pragmatycznej Służby Więziennej w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach, np. wydarzeniami o charakterze losowym, kierownik jednostki 

organizacyjnej Służby Więziennej może zwolnić funkcjonariusza lub pracownika z obowiązku 

deponowania prywatnego telefonu komórkowego. 

Pragnę jednocześnie poinformować, iż podzielam pogląd Pana Rzecznika w kwestii braku 

klarownych przepisów rangi ustawowej, które nakładałyby na funkcjonariuszy 

i pracowników więziennictwa całkowity zakaz korzystania w czasie służby lub pracy z prywatnych 

telefonów komórkowych na terenie jednostek penitencjarnych. Mając to na uwadze, podczas prac 

nad aktualnie procedowanym projektem zmian w prawie karnym wykonawczym i w ustawie o 

Służbie Więziennej Centralny Zarząd Służby Więziennej przygotował projekt przepisów, których 

ewentualne wejście w życie skutkować będzie nadaniem części zagadnień związanych z ochroną 

jednostek organizacyjnych SW, obecnie regulowanych rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości 



w sprawie ochrony jednostek organizacyjnych Służby Więziennej, rangi ustawowej. Zakłada się, iż 

definicja przedmiotów niedozwolonych i niebezpiecznych znajdzie się w Kodeksie karnym 

wykonawczym, a nakaz ich deponowania przed wejściem na teren jednostek penitencjarnych 

wynikać będzie z ustawy o Służbie Więziennej. Przewiduje się również utrzymanie obecnie 

obowiązującej regulacji dającej możliwość kierownikowi jednostki organizacyjnej Służby 

Więziennej zwolnienia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej w szczególnie 

uzasadnionych sytuacjach od obowiązku deponowania przedmiotów niedozwolonych i 

niebezpiecznych (w tym prywatnych telefonów komórkowych). ^' 

Mam nadzieję, iż powyższe wyjaśnienia uzna Pan Rzecznik za wystarczające, i jeszcze raz 

podkreślam, iż w opinii Centralnego Zarządu Służby Więziennej umożliwienie funkcjonariuszom i 

pracownikom więziennictwa powszechnego i nieograniczonego korzystania z prywatnych 

telefonów komórkowych na terenie jednostek organizacyjnych Służby Więziennej co najmniej 

znacząco utrudni przeciwdziałanie próbom nawiązywania nielegalnych kontaktów ze światem 

zewnętrznym przez osadzonych, a nawet może przyczynić się do uniemożliwienia skutecznego 

podejmowania takich działań, co niesie ze sobą poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa 

publicznego, a w szczególności dla bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych. 
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