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W odpowicdzi na pismo Pani Ib^ccznik z diiia 14 maja 2014 r. 

nr KiMP.571.15.2014, w sprawic przekazj^ania informacji /pouczeri/ dla 

osadzonych w jcdnostkach pcnitencjarnych uprzcjmie informujg, co nastgpujc: 

Wskazanc rcgulacjc prawne z art. 101 k.k.w., 79b §1 k.k.w. oraz 210 k.k.w., 

dotyczii.ce informowania osadzonych o przyslugujq.cych im prawach i ci^Zii_cych 

obowi^zkach, umozliwicnia zapoznania sig z podstawowymi aktami prawnymi 

dotyczi^cymi kar\' pozbawienia wolnosci w tym, przcpisami Kodeksu karnego 

wykonawczcgo oraz regulaininu organizacyjno-porziidkowcgo wykonywania kary 

pozbawienia wolnosci (tymczasowego arcsztowania) oraz z porzi^dkicm 

wewngtrznym aresztu slcdczcgo (zakladu karnego), ktore wedlug Pani, nie realizuj^ 

wprost zapisow Pluropcjskich Rcgul \Vi?zicnnych (pkt 30.1 i 30.2), oraz Regul 

minimalnych O N Z z 1995 r. dotycz^cych postgpowania z wi^zniami (pkt 35.1), 

w zasadzie w duzym stopniu zgodne ze standardami w/wym. Regul. 

Celem, zawartych w Kodeksie kamym wykonawczym (k.k.w.) uregulowari 

jest poinformowanie osadzonych o ich prawach i cii^z^cych obowi^zkach 

w jednostce pcnitcncjarnej oraz umozliwienie zapoznania si? im z przcpisami k.k.w. 

i innymi aktami prawnymi dotyczii_cymi wykonywania kary pozbawienia wolnosci 

(tymczasowego arcsztowania). 



I'ym samym, przy prawidlowo wykon^n^anych obowij|_zkach, nalozonych 

na administracj? i funkcjonariuszy SW w ty'm przcdmiocie, osadzcni powinni bye 

pouczani i informowani o swoich prawach i obowii^zkach w zakresie 

przewidzianym w przcpisach prawnych. Zgodnie z art. 79b §1 k.k.w. osadzoncgo 

umieszcza si? w ccli przejsciowej, aby m. in. zapoznal si? z podstawow}'mi aktami 

prawnymi dotyczi^cymi kar '̂ pozbawienia wolnosci. W praktyce, przy tak 

sformulowanym przcpisic, oznacza to takze mozliwosc udost?pnicnia osadzonemu 

do zapoznania si? tresci w/wym. aktow prawnych w formie piscmnej. Inna sprawa, 

ile osadzony przeznaczy na to czasu i ch?ci, aby zapoznac si? 2 tymi regulacjami 

oraz, czy i w jakim zakresie moze uzyskac dodatkowe informacje 

od funkcjonariuszy i administracji jednostki penitencjarnej w razie powzi?tych 

w tym zakresie wii^tpliwosci. 

Podobna sytuacja dotyczy kolejnych przytoczonych przcpisow z art. 101 

k.k.w. i 210 k.k.w., z ktorych w)'nika, ze skazanego (tymczasowo aresztowancgo) po 

osadzeniu w zakladzic karnym (areszcie sledczym) nalezy bezzwlocznie 

poinformowac o przyslugujjicych mu prawach i ci^z^cych na nim obowii^zkach. 

Ponadto nalezy umozliwic zapoznanie si? z przcpisami k.k.w. i regulaminu 

organizacyjno-porz;\dkowego w\'konania kary pozbawienia wolnosci 

(tymczasowego arcsztowania). Umozliwienie zapoznania si? z przcpisami w/wym. 

aktow prawnych oznacza tak, jak wskazano poprzednio, w praktyce takze 

mozliwosc udost?pnienia ich osadzonemu w formic pisemnej. 

„Informator dla cudzoziemcow tymczasowo aresztowanych, skazanych oraz 

ukaranych", ktor)' jest powszechnie dost?pny na stronie internetowej Sluzby 

Wi?zicnncj, jest udost?pniany zarowno cudzoziemcom, jak i innym osobom nowo 

przyjmowanym do jcdnostek pcnitencjarnych. Zgodnie z decyzjq^ Dyrektora 

Gencralncgo SW z dnia 31 marca 2014 r. nr pisma BP-073-88/14/262, wszystkie 

cclc przejsciowe w jcdnostkach pcnitencjarnych maja bye wyposazonc w/wym. 

informator w polskicj wersji j?zykowej. 



Informator ten zostal w biezî ^cym roku zaktualizowany i uzupclniony. 

Stanowi on kompendium podstawowej wiedzy dla osadzonych o przysluguj^cych 

prawach, uprawnicniach i obowii].zkach. Dodatkowo jest napisany w przyst?pnym 

j?zyku. 

Tym samym przytoczone w pismic z dnia 14 maja 2014 r. Reguly, juz 

obecnie w praktyce znajduj^ rozwiii_zanie w jcdnostkach pcnitencjarnych. Nalezy 

dodac, ze szcreg informacji o prawach i obowi^zkach osadzoncgo w jednostce 

pcnitcncjarnej, w ktorej przebj'wa, zawartych jest takze w porzi^dku wewn?trznym, 

ktory powinien znajdowac si? w kazdej ccli (§15 regulaminu organizacyjno-

porzi^^dkowcgo w^'kon^'wania kary pozbawienia wolnosci (tymczasowego 

arcsztowania). Analiza tresci §14 w/w)'m. regulaminow wskazujc, ze zakres 

problcmaty'ki, ktorej dotyczy porz^dck wewn?trzny, w istocic w duzcj cz?sci 

powiela informacje przckaz)^ane w czasie rozmowy informacyjnej (§9 w/w. 

regulaminow). 

W nowo opracow}wanej wersji z^n^d^nia Dyrektora Generalnego Slu^y 

Wiit^ennej w sprawie st^i^egoiowych ^sad prowadt^nia i organit^cji pracy penitencjarnej ora^ 

^akresdw ctynnosci funkcjonariifSf:j i pracownikow di:^ai6w penitencjamych i terapeutyc^^nych 

ora^ odd^alow penitencjamych wprowadzono obowi^_zek w)'posazania eel 

przejsciow}'ch w w/w}'m. informator. W przedmiotow)'m projekcie 

usankcjonowano takze udost?pnianie osadzonym innych aktow prawnych oraz 

orzecznictwa s^dow polskich i tr)'bunal6w mi?d2ynarodow}'ch, z elektroniczncgo 

systcmu informacji prawnej, z ktorego korzysta jednostka penitencjarna. 

Od kwietnia 2014 r. we wszystkich jcdnostkach penitencjamych zostaly 

zainstalowanc w}'dziclone komputer\' z przeznaczeniem dla osadzonych 

z dost?pem do strony BIP SW, MS i RPO. Standardem jest takze w)'posazanie eel 

przejsciowych w regulaminy porzq^dkowo organizacyjne. 

Tym samym fakt, przekazywania w czasie rozmowy informacyjnej i wst?pncj 

pouczenia w formic ustnej nie oznacza, ze w chwili obecnej nie udost?pnia si? ich 

nowo przyjmowanym osadzonym w formie pisemnej. Dodatkowo osadzony 



zawsze moze zwrocic si? o dodatkowe informacje do funkcjonariusza lub 

pracownika kadry wi?ziennej, co zresztf^ zostalo wyeksponowane w/wym. 

informatorze. 

Niezaleznie od powyzszego nalezy wspomniec, ze zgodnie 2 art. 67 k.k.w. 

sposob komunikowania si? 2 osadzonym zawsze powinien uwzgl?dniac jego 

poziom intelektualny. Osoby nowo przyj?te do jednostki penitencjarnej sq, 

obejmowane opieki^ w^^chowawczj). w celu zapewnienia realizacji ich praw 

i obowii^zkow oraz ochronn^ w celu zapewnienia im bezpieczcristwa osobistego 

i w miar? potrzeby, psychologiczni^. Kazdy osadzony ma zapewniony praktyxznie 

stale kontakt z wychowawc^ a w dni swi^teczne i wolne od pracy z wychowawc^ 

dyzurnym, do ktorego moze zwrocic si? z pytaniami i wiitpUwosciami dotyczji^cymi 

swoich praw i uprawnieri. 

Na stanowiskach wychowawcow dzialu penitencjarncgo ŝ  zatrudniane 

osoby po wyzszych smdiach humanistycznych, co jest przydatnc w resocjalizacji 

i z racji posiadanego vwksztalcenia dysponuj^ profesjonalnt^^ wiedzji. w kontaktach 

mi?dzyludzkich, w tym metodach prowadzenia rozmowy w sposob zrozumialy dla 

rozmowcy. Osadzony moze wi?c uzyskac na biczj^co informacje w zrozumialej dla 

siebie formie. 

Natomiast w prz^'padku, gdy osadzony uzna, zc w tym zakresie jego prawa 

zostaly w jakikolwiek sposob naruszone, moze zlozyc skarg? do dyrektora 

jednostki lub organu nad nim nadrz?dnego albo do s?dzicgo penitencjarncgo, 

a takze do Rzecznika Praw Ob^'watclskich. 

Z zapisow w/wym. Regul w tcj materii wydaje si? wynikac, ze dla realizacji 

gwarancji z vj/vjym. Regul w tym przcdmiocie wystarczajj^cc jest udost?pnienie 

do zapoznania si? piscmnej wersji przekazywanych informacji. Tym samym stale 

udost?pnienie ich w formie pisemnej w celi przejsciowej (Informatora i porz^dku 

wewn?trznego) oraz w celi mieszkalnej (porz^dku wewn?trznego) w zasadzie 

spclnia wymogi w/wym. aktow. 



Odnosnie zasygnalizowanych problemow w tej kwcstii, nie sposob 

stwierdzic, czy i jakim zakresie one wystf^pily. Brak z w/wym. pismic informacji, 

czy i w jakim zakresie odebrane od osadzonych sygnaly w tym przcdmiocie byly 

weryfikowane np. u Sluzby Wi?ziennej czy s?dzi6w pcnitencjarnych. Chociazby 

poprzez ustalenie czy osadzeni w tej kwestii skladali uprzednio skargi, ewentualnie 

zglaszali uwagi, a jesH nie to z jakich przyczyn nie skorzystali z takich uprawnieri, 

przynajmniej ci, ktorzy podnosili ten problem wobec przedstawicieli KAIP. 

Z informacji od Sluzby Wiezionej wynika, ze nic byly zglaszanc przcz osadzonych 

problemy z uzyskaniem we wlasciw}' sposob podstawowych pouczeri i informacji 

w zakresie przyslugujq^cych im praw oraz citi^z^cych na nich obowi^zkach. 

Maj^c jednak na uwadze zawarte w Pani pismie spostrzezcnia i uwagi, 

dotycz^ce mozliwosci powracania w czasie pobytu w izolacji przez osadzonych, 

do tresci informacji i pouczeri, w\'daje si? zasadne, aby takie pisemnc informacje 

byly dost?pnc takze w celach micszkalnych /nic tylko przejsciowych/, obok 

porzii^dku wcwn?trznego. 

Z tych wzgl?d6w zwroc? si? do Dyrektora Generalnego SW o podj?cie 

dzialari zmicrzaj^cych do wyposazenia ccl micszkalnych w w/wym. Informator. 
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