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W odpowiedzi na pismo KPM.571.1.2015.DK z dnia 26 pazdziernika br. 
w sprawie rozwi^zah dotyczqcych ewakuacji osadzonych w zakladach karnych 
i aresztach sledczych osob z niepe^nosprawnosciq uprzejmie informuj^, co 
nast^puje. 

Zagadnienia ochrony przeciwpozarowej stanowi^ waznq i integrainq czesc 
ogolnej problematyki zapewnienia ladu i porz^dku w jednostkach organizacyjnych 
Sluzby Wi^ziennej. Zapewnienie bezpieczehstwa pozarowego zarowno osobom 
odbywaj^cym kar^ pozbawienia wolnosci, jak rowniez funkcjonariuszom 
i pracownikom wi^ziennictwa jest jednym z podstawowych czynnikow warunkuj^cych 
prawidtowe i bezpieczne funkcjonowanie tych jednostek. W kazdej z nich 
opracowana jest instrukcja bezpieczehstwa pozarowego, okreslaj^ca zasady 
i sposob post^powania funkcjonariuszy na wypadek powstania zagrozenia 
w jednostce. Instrukcja te s^ sporz^dzone w oparciu o Rozporz^dzenie Ministra 
Spraw Wewn^trznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. 2010 
nr 109 poz. 719). Zgodnie z pkt. 6 ww. rozporz^dzenia, zawieraj^ one wszystkie 
niezb^dne zapisy dotycz^ce ewakuacji w przypadku wyst^pienia ewentualnego 
zagrozenia. Na podstawie tych zapisow, jak rowniez obowi^zkow nalozonych w art. 
108 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego, administracja zakfadu karnego nna 
obowi^zek podejmowania odpowiednich dziatah celem zapewnienia skazanym 
bezpieczehstwa osobistego w czasie odbywania kary. DIatego tez organizacja 
i przebieg ewakuacji jest doktednie taki sam dia osob niepetnosprawnych jak i dia 
osob zdrowych, i polega na jak najszybszym przemieszczeniu wszystkich osob 
w rejon bezpieczny. 

W zakladach karnych i aresztach przebywaj^ osadzeni z roznym stopniem 
niepelnosprawnosci. Funkcjonariusze Stuzby Wi^ziennej pracuj^cy w bezposrednim 
kontakcie z takimi osadzonymi doskonale zdaj^ sobie spraw^ z ograniczeh 
ruchowych, dysfunkcji wzroku i stuchu itp. osadzonych. Tak^ wiedz^ posiadajq 
rowniez osoby kieruj^cy ewakuacj^. Najcz^sciej s^ to dowodcy zmian, ktorzy 
doskonale orientuj^ si^ zarowno w topografii jednostki, jak rowniez w zakresie sit 



i srodkow jakimi dysponuj^. W zaieznosci od zagrozenia oraz potrzeby ewakuacji, 
osoby te kieruj^ odpowiedni^ ilosc funkcjonariuszy w poszczegolne rejony jednostki, 
aby jak najszybciej przemiescic wszystkich osadzonych w bezpieczne miejsce. 
Elementy takich dzialah znajduj^ rowniez odzwierciedlenie w szkoleniach 
przeprowadzanych w poszczegolnych jednostkach, w ktorych bior^ udziat wszyscy 
funkcjonariusze i pracownicy. W trakcie tych szkoleh duzy nacisk potozony jest na 
profilaktyk^ zapobiegania pozarom, sposob post^powania w przypadku ich 
zaistnienia, ewakuacji osob oraz postugiwanie si^ sprz^tem pozarniczym 
stanowi^cym wyposazenie jednostki. W ramach wspotdziatania, w szkoleniach tych 
corocznie uczestniczq rowniez funkcjonariusze Pahstwowej Strazy Pozarnej. 

Sposobem zapewnienia bezpieczehstwa pozarowego w przedmiotowej grupie 
obiektow jest rowniez prowadzenie dziateh prewencyjnych, poprzez system kontroli 
przestrzegania obowi^zuj^cych zasad ochrony przeciwpozarowej. Jego zadaniem 
jest eliminowanie nieprawidlowosci, ktore mog^ powodowac zagrozenie pozarowe 
lub utrudniac ewakuacji osob. 

Z analizy zdarzen pozarowych zaistniatych w jednostkach organizacyjnych 
Stuzby Wi^ziennej w ostatnich dziesi^ciu latach wynika, ze w trakcie tych zdarzen 
nikt nie odniost obrazen. Analizy przeprowadzonych dziatan ratowniozo - gasniczych 
i ewakuacji osadzonych, w tym osadzonych niepetnosprawnych, nie wskazuj^ aby 
celowym bylo doprecyzowanie wewn^trznych procedur poszczegolnych jednostek 
celem poprawy bezpieczenstwa tej kategorii osadzonych. 

W zwi^zku z powyzszym stoj^ na stanowisku, iz zmiana obecnie 
obowi^zuj^cej, sprawdzonej praktyki sporzqdzania dokumentacji dotycz^cej zasad 
ewakuacji osadzonych poprzez tworzenie dodatkowych procedur 
i dokumentacji odnosz^cej si^ do osob niepetnosprawnych pozostanie bez istotnego 
wptywu na dotychczasowy poziom dziatah prowadzonych w jednostkach 
organizacyjnych Stuzby Wi^ziennej. 
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