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Rzecznik Praw Obywatelskich

Odpowiadając na pismo z dnia 29 Iipca 2016r. KMP.571.5.2016.RK, 

w którym Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie wnosi o podjęcie inicjatywy 

legislacyjnej w kierunku zmiany obowiązujących przepisów prawa, które 

zagwarantują osobom przebywającym w jednostkach penitencjarnych minimum 

4 m2, uprzejmie informuję, że Minister Sprawiedliwości docenia starania

0 zachowanie standardów demokratycznego państwa prawnego wynikające 

z realizacji zadania przeciwdziałania torturom i okrutnemu traktowaniu 

w więzieniach i innych miejscach pozbawienia wolności, powierzonych 

Rzecznikowi Praw Obywatelskich w ramach Krajowego Mechanizmu Prewencji.

Minister Sprawiedliwości zapewnia, iż bierze pod uwagę wszelkie 

rekomendacje Krajowego Mechanizmu Prewencji i w dalszym ciągu popiera 

działania zmierzające do wyeliminowania ewentualnych uchybień

1 nieprawidłowości dotyczących placówek o charakterze izolacyjnym oraz podkreśla 

po raz kolejny, że z całą uwagą analizuje rekomendacje Krajowego Mechanizmu

Mini sters  Iwo Spr awi ed l i wośc i ,  Al .  Uj azdowski e  11. 011-950 Warszawa ,  u' l . :  i 48 22 52 12 888,  w w w .nis.Rnv.pl



Prewencji zawarte w kolejnych raportach z działalności, dążąc do zagwarantowania 

osobom przebywającym w jednostkach penitencjarnych odpowiedniej powierzchni 

mieszkalnej, tak aby kary, środki zapobiegawcze i zabezpieczające oraz poprawcze 

wykonywane były w sposób humanitarny, z poszanowaniem godności osób 

pozbawionych wolności.

Ministerstwo Sprawiedliwości corocznie przedstawia stanowisko i opis 

działań podejmowanych w celu rozwiązania wskazywanych w Raporcie 

problemów.

Władze polskie w pełni doceniają aktywność Komitetu w zakresie 

podnoszenia standardów funkcjonowania instytucji państwowych, w których 

przebywają osoby pozbawione wolności, co powoduje zaangażowanie polskich 

instytucji w wypełnianie zaleceń i rekomendacji powizytacyjnych.

Podnieść należy, iż przykładem zrozumienia dla wskazanych przez 

Rzecznika Praw Obywatelskich problemów, dostrzeżenia ich wagi i złożoności oraz 

świadomości jak wiele obszarów funkcjonowania Służby Więziennej trzeba 

usprawnić lub zmienić jest powołanie %an#d^niem \ dnia 29 kwietnia 2016r. 

Zespołu do spraw opracowania rozwiązań reformujących Służbę Więzienną, jako 

organu pomocniczego Ministra Sprawiedliwości.

Zadaniem Zespołu jest przegląd i ocena funkcjonowania ustawy z dnia 

9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1415, z późn. zm.) 

oraz przepisów ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. -  Kodeks karny wykonawczy (Dz. 

U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) dotyczących wykonywania kary pozbawienia 

wolności a także opracowanie rozwiązań reformujących Służbę Więzienną.

Zatem obszary wskazane przez Rzecznika Praw Obywatelskich są 

przedmiotem zainteresowania Ministra Sprawiedliwości.


