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Obywatelskicli 

W odpowicdzi na pismo z dnia 14 maja 2014 r. lC\IP.571.26.2014.MMa 

w sprawic dostosowania infrastxukruty jednostck penitcncjarnych i placowck dla 

nieletnich dla porrzcb osob niepclnosprawnych fizycznie, uprzcjmic informujQ, co 

nastgpujc: 

/akaz tortur i okrutnego, nicludzkicgo czy pomzajaccgo karania lub 

traktowania ma charaktcr absolutny i bczwzgl^dny. Przcpisy nic dopuszczajji, tu 

zadnych wyji^tkow lub wylf|.czeri. Powyzszc urcgulowania, co oczywistc, odnosz^ 

si? rownicz, do osob niepclnosprawnych fizycznic odb^'wajitcych karg pozbawicnia 

wolncjsci w jcdnostkach penitcncjarnych oraz nieletnich przcb)TvajEi^cych 

w placowkach dla nieletnich. 

Problcmatyka przystosowania wszystkich jcdnostkach penitcncjarnych do 

potrzeb osadzonych niepclnosprawnych nie moze bye rozpatrywana bez 

uwzglgdnienia mozliwosci finansow}xh panstwa, ilosci i rodzaju budynkow 

pozostaj^cych w zasobie wigzicnnictwa i wynikajf|,cych z tcgo barier 

architcktonicznych, racjonalnosci w)'korzystania miejsc zakwatcrowania jak rownicz 

oceny racjonalnosci-rzecz^-wistcj potrzeby dostosowania wszystkich jednostck 
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penitcncjarnych do potrzeb osadzonych niepclnosprawnych fizycznic, kiedy ogolna 

ich liczba tj. osadzonych poruszaj^cych sig na wozku inwalidzkim 

( okolo 60 osob) oraz poruszajacych siq o kulach lokciowych nie przckracza 

kilkusct osob. 

Nalezy przy tym mice na uwadze, iz gwarancjji. przestrzcgania praw osob 

niepclnosprawnych fizycznic w prz^^adku naruszcnia indywidualnych praw osob 

pozbawionych wolnosci jest system zazaleri, skarg, wnioskow, prosb osadzonych 

rozpatrywanych w trybie i na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu 

Karnego Wykonawczego oraz wydanych na ']c^o podstawie przepisow 

wykonawczych w tym rozporzf^dzcnia Ministra Sprawicdliwosci z dnia 13 sicrpnia 

2003 r. w sprawic sposobow zalatwiania wnioskow, skarg i prosb osadzonych 

w zakladach karnych i aresztach sledczych (Dz. U . 2013. 467t.j.). 

Rcalizacja praw skazanych niepclnosprawnych do traktowania w sposob 

humanitarny z poszanowaniem przyrodzonej godnosci czlowicka jest rcalizowana 

poprzez umozliwicnie w/w\'m. odbj'wania kar\' w sposob najmnicj uci^zliw}'. 

/ c wzglgdu na przcpisy prawne w\'nikaji}_ce z Kodeksu Karnego Wykonawczego 

i aktow wykonawczych przy rozmicszczeniu osadzonych poza faktem 

niepelnosprawnosci musz^ bye wzigtc pod uwag<̂  m. innymi takie okolicznosci, jak 

klasyfikacja (skazany, t)'mczasowo arcsztowany) oraz typ zakladu karnego 

( zamknigt)', polotwart)-, otwarti,*) lub areszt slcdczy, uwzglgdnicnie decyzji organu, 

do ktorego osadzony pozostaje w dyspozycji w zwiji^zku z realizacjfi, czynnosci 

procesowych, koniccznosc zapewnienia osadzonym bczpicczcnstwa osobistcgo. 

Zgodnic z dyspozycja art. 110 § 4 kkw oraz § 11 Rozporz^dzenia Ministra 

Sprawicdliwosci z dnia 25 sicrpnia 2003 roku w sprawic regulaminu organizacyjno 

porz^dkowego w^'kom-wania kar\' pozbawicnia wolnosci ( Dz. U. 2003.152. 1493) 

przy wykonywaniu kary pozbawicnia wolnosci wobec stwicrdzoncj 

niepelnosprawnosci fizycznej osadzoncgo wymaga sig od administracji jednostki 

penitcncjarncj takiego umicszczenia w ccli, aby jego uprawnienia do korzystania 

z przysluguj^cych mu praw np. spacerow czy tez dostgpu do lekarza nic bylo 



iluzorycznc. Wi^ze sig to z koniecznosciii przystosowania eel, cij^gow 

komunikacyjnych, spaccrnikow, bibliotek, swictlic do wymogow i standardow 

pozwalajacych nicpelnosprawnym do w miar? normalnego fiinkcjonowania. Tcgo 

rodzaju celc i prace adaptacyjne w jcdnostkach penitcncjarnych byly i ŝ  

wykonywanc. 

Uwzglgdniaji^c powyzsze kr^ t̂eria Sluzba Wigzienna przy rozmieszczaniu, w miar? 

istniej^cych mozliwosci, kieruje si? zasad^ aby skazani nicpelnosprawni fizycznic 

byli umicszczani w cclach do tcgo przystosowanych na partcrze, z samodziclnym 

dostgpem do swictlic, spacernikow, lazni oraz ambulatoriow wigziennyeh 

InformujQ, ze Sluzba Wigzienna dysponujc 156 jednostkami pcnitcncjarnymi. 

W 58 jcdnostkach fijnkcjonuji\^ wj'odrgbnione celc dla osob niepclnosprawnych 

fizycznic w tym poruszaj^cych sig na wozkach inwalidzkich (91 eel mieszkalnych 

przystosowanych do zakwatcrowania 270 osob). Potrzeby osob niepclnosprawnych 

fizycznic uwzglgdnianc sa przy realizacji aktualnych zadari inwestycyjnych ( budowa 

nowych obiektow, remont)'). 

Osoby poruszajacc si? na wozkach inwalidzkich, co do zasady przebywaja w cclach 

mieszkalnych przystosowanych dla osob poruszaj^cych si? na wozkach 

inwalidzkich i maja w zasadzic mozliwosc samodziclnego (bez pomocy osob 

trzecich) korzystania z lazni, widzeri, spaccru, ambulatorium oraz k^cika 

sanitarnego i toalety. 

W przypadku osob korzystajacych na stale z kul lokciowych we wszystkich 

przypadkach moga one samodzielnie korzystac ze spaccru, lazni, widzeri, 

ambulatorium oraz kacika sanitarnego wraz z toaleta-

Nicpelnosprawni tak jak pozostali osadzeni maja prawo do odpowiednich 

- ze wzglgdu na zachowanic zdrowia - swiadczeri zdrowotnych (art. 102 pkt 1 

k.k.w.). 

Szczegolowc warunki, zakres i tryb udziclania swiadczeri zdrowotnych osadzonym, 

w tym osobom nicpelnosprawnym fizycznic przez podmioty leczniczc dla osob 

pozbawionych wolnosci okresla ro::pon-tiii:(eme Ministra Spramedliwosci ^ dnia 14 



a^erwca 2012 r. w sprawie i{d;:^ie/ama smadcv^n ^drowotnjch pr^^y^ podmioty lec^nic:^ dla osob 

po:(bawionjch wolnosci{ Dz. U . 2012.738). Jako zasadg przyjmujc ono, ze swiadczeri 

zdrowomych osobom pozbawionym wolnosci udzielaja podmioty leczniczc dla 

osob pozbawionych wolnosci. 

W kazdej sposrod 156 jednostck penitcncjarnych osadzeni nicpelnosprawni, 

moga korzystac z opieki mcdyczncj swiadczonej przez wigzicnne podmioty 

leczniczc. Podmiotami tymi sa: ambulatoria z izbami chorych (156 ambulatoriow) 

oraz szpitalc wigzicnne (13) ze specjalistycznymi oddzialami szpitalnymi (37). 

Staly nadzor nad przestrzeganiem praw osob osadzonych ( w tym osob 

niepclnosprawnych fizycznic) sprawuje s?dzia pcnitencjarny. Do jego kompetencji 

nalczy kontrola warunkow, w jakich odb}^aja oni kar? pozbawicnia wolnosci. 

W tym cclu sgdzia pcnitencjarny m. innymi wizytuje zaklady karne, arcszty sledcze 

oraz inne micjsca, w ktorych przebj'waja osoby pozbawione wolnosci. 

Sytuacja osob niepclnosprawnych fizycznic odb)^ajacych kar? pozbawicnia 

wolnosci pozostaje w stalym zaintcrcsowaniu Ministerstwa Sprawicdliwosci. 

Okresowo monitorowana jest liczba oraz warunki, w jakich osoby te odbywaja karg 

pozbawicnia wolnosci. W szczcgolnosci, czy osoby te umieszczane sa w cclach 

przystosowanych dla potrzeb tych osob oraz, czy maja mozliwosc swobodnego 

( bez pomocy osob trzecich) korzystania z lazni, widzeri, spaccru, ambulatorium 

oraz kacika sanitarnego i toalety. 

Wyrazcm wagi, jaka jest przykladana do przestrzcgania praw osob 

niepclnosprawnych fizycznic przcbywajacych w jcdnostkach penitcncjarnych jest 

fakt objgcia w ogolnych kicrunkach nadzoru administracyjnego wyznaczonych 

przez Ministra Sprawicdliwosci na 2014 r. a wykonywanych przez prezesow sadow 

apelacyjnych tcmatyki wykon^'wania orzcczeri karnych czynnosciami nadzorczymi 

w zakresic stanu opieki mcdyczncj i sanitarncj w jcdnostkach penitcncjarnych 

( takzc w zakresie rcspcktowania uprawnicri osadzonych), ze szczcgolnym 

uwzglgdnicniem osob niepclnosprawnych mchowo ( glownie poruszajacych si? na 



wozkach inwalidzkich lub o kulach ortopedycznych) i warunkow bytowych, 

w jakich te osoby przcbywaja-

Problcmatyka przestrzcgania praw osob niepclnosprawnych fizycznic jest 

sukcesywnic przcdstawiona na naradach z przewodniczacymi wydzialow 

penitcncjarnych, dyrektorami okrQgow)'ch inspektoratow Sluzby Wigziennej oraz 

przedstawicielami Centralnego Zarzadu Sluzby. 

W kwestii dotyczacej dostosowania budynkow wigzicnnych do potrzeb osob 

niepclnosprawnych fizycznic, uprzcjmic informuj?, ze sukces}^nic, 

w dostosowaniu do rcalnych potrzeb, podcjmuje si? dzialania na rzecz tych osob 

majace na celu likwidacj? barier arcliitektonicznych w istnicjacych juz obicktach, jak 

i na tcrcnach im przyleglych. 

Wszystkie nowo budowanc obickt\' Sluzby Wiqziennej sa realizowane m.in. 

zgodnic z unormowaniami art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo 

budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.), przy uwzglgdnieniu 

przepisow wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 

kwictnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.). 

Podkreslic nalezy, ze przy budowie now)'ch pawilonow penitcncjarnych 

kazdorazowo uwzglgdnia si? micjsca zakwatcrowania dla osob niepclnosprawnych. 

Obccnie obowiazujacc przcpisy ustaw)' Pram budoivlane w odnicsieniu do 

obiektow juz istnicjacych, nie zawicraja obowiazku dostosowania ich do potrzeb 

osob niepclnosprawnych fizycznic, gdyz obowiazck utrzymania i uzytkowania 

budynkow w nalczytym stanic odnosi si? wylacznie do stanu pierwomego budynku 

(art. 61 pkt 1 z zw. z art. 5 ust. 2 ustaw)' Prawo budowlane). 

Wobec powyzszego regulacje ustaw}' Prawo budowlane oraz wydane na jej podstawie 

przcpisy w)'konawcze odnosza si? nic do obiektow juz istnicjacych, ale do sytuacji, 

gdy inwestor zamierza w}'konac robot)' budowlane, wplywajacc na zmian? 

warunkow technicznych obicktu tj., rozpoczac budow? nowego obicktu 



budowlanego, jego rozbudowy, odbudowy, nadbudowy lub przebudowy 

istniejacego obicktu budowlanego. Tylko takich sytuacji dotycza wylaczenia 

obowiazku uwzgl?dnicnia potrzeb osob niepclnosprawnych przy budowie 

zakladow karnych i aresztow sledczych ( § 16 ust. 2, § 55 ust. 2 i § 61 ust. 2). 

Dotychczas Minister Infirastruktury utrzymywal, iz uprawnienie wylaczenia 

niekt6r)^ch wymagari technicznych w odnicsieniu do zakladow karnych i aresztow 

sledczych wynika z zaliczenia ich do budynkow sluzacych bczpieczeristwu paristwa 

na podstawie przepisow rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 24 sicrpnia 2004 r. 

w sprawie okresknia rod^jow niemchomosci u^awanych :(a nie^b^dne na eel obronnosci 

i be:^iec^nstwapanstwa ( Dz .U. z 2004 r. Nr 207, poz. 2107, z pozn. zm.). 

Nic mnicj jednak dostrzegajac potrzeb? zmiany przepisow zobowiazal si? 

przekazac, po konsultacji z Ministrcm Sprawicdliwosci, Komisji Kodyfikacyjnej 

Prawa Budowlanego pogI?bionej analizy rozwiazari w zakresic ochrony praw osob 

niepclnosprawnych w celu ich uwzgl?dnienia w obccnie opracowywanym Kodeksic 

Urbanistyczno-Budowlanym. 

Niezaleznie jednak od istnicjacych przepisow prawa wcwn?trznego w tym zakresie 

nalezy zauwazyc, iz kwestia ochrony godnosci i przestrzegania praw osob 

niepclnosprawnych pozostaje w stalym zaintcrcsowaniu Ministerstwa 

Sprawicdliwosci. 

Przywolane w}'zej przcpisy prawa budowlanego {)dnosza si? w tym samym 

zakresie do dostosowania infirastruktury zakladow poprawczych i schronisk dla 

nieletnich dla potrzeb osob niepclnosprawnych. Dot}'chczas nie bylo przypadku, 

aby nieletni z nicpclnosprawnoscia fizyczna zostal umicszczony w tcgo typu 

placowce. 

Okolicznosc powyzsza powoduje, ze w chwili obecnej nic dochodzi do naruszenia 

praw tcj katcgorii osob. Nie mniej jednak hipotctycznosc zaistnicnia takiego 

rodzaju przj'padku uzasadnia dostosowanie jedncgo zakladu poprawczego 

i jedncgo schroniska do potrzeb osob niepclnosprawnych. 



Tego rodzaju prace adaptacyjne obccnie trwaja przy rozbudowie Zakladu 

Poprawczego w Tarnowie ( przcwidj'wany termin zakoriczenia prac konicc 2014 r.) 

oraz zostaly wj^konane w Schronisku dla Nieletnich w Dominowie ( wykonano 

dojazd do budynku glownego, wcjscie do budynku administracyjnego z poziomu 0, 

przystosowano dwie toalety). 

Ministerstwo Sprawicdliwosci od lat podcjmuje i b?dzic kontynuowac 

dzialania majace na cclu pclna realizacj? zasady humanitaryzmu i poszanowania 

godnosci ludzkiej, b?daccj trcscia art. 4 k.k.w. Wyrazcm tych starari sa 

dotychczasowe dokonania w tym dostosowanie w 58 jcdnostkach penitcncjarnych 

91 eel mieszkalnych dla potrzeb 270 osob niepclnosprawnych fizycznic. 

Doceniajac wag? poruszancj kwestii nalezy mice na uwadze skal? istniejacego 

problemu, kiedy na ponad 80 000 osob pozbawionych wolnosci jcdynic 59 osob 

porusza si? na wozkach inwalidzkich. 

W jcdnostkach, w kt6r)xh przeb\'waja osoby tcj katcgorii dokonano rowniez takich 

zmian budowlanych i organizacyjnych, aby osoby niepclnosprawnie fizycznic mialy 

swobodny dost?p do ambulatorium, sali widzeri, spaccru czy tez lazni. Nadmienic 

przy tym nalezy, iz rowniez w przypadku transportu osoby niepclnosprawncj na 

polecenie organu dysponujacego ( sadu lub prokuramr^') administracja sluzby 

wi?zicnnej kazdorazowo uwzgl?dnia rodzaj srodka transportu oraz warunki micjsca 

przeznaczcnia osadzoncgo pod katem potrzeb osob niepclnosprawnych fizycznic. 
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