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W odpowiedzi na pismo WZF.7043(28.2020.MB z dnia 2 września 2021 r., dotyczące
prowadzonego w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich postępowania wyjaśniającego
z wniosku Pana                            funkcjonariusza Służby Więziennej uprzejmie
informuję, co następuje.

W zakresie naruszenia przepisów dotyczących dokonania kontroli osobistej chłopca
w wieku przedszkolnym mającej miejsce w Zakładzie Karnym w           w dniu
20 października 2019 r., zgłoszonego przez Pana                           
przeprowadzone zostało przez Biuro Spraw Wewnętrznych Centralnego Zarządu Służby
Więziennej postępowanie skargowe. O poczynionych ustaleniach wyżej wymieniony
został poinformowany pisemnie przez Dyrektora Biura (pismo znak: BSW.050.1.2021.PM
z dnia 18 lutego 2021 r.).

Z ustaleń wynika, że stosownie do art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 kwietnia
2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, z późn. zm.j, dalej: ustawy,
funkcjonariusze, wykonując czynności służbowe, mają między innymi prawo
do dokonywania kontroli osobistej osób ubiegających się o wstęp na teren jednostki
penitencjarnej. W przepisie art. 18 ust. 3b ustawy, ustawodawca wprowadził zasadę,
iż kontroli osobistej dokonuje co najmniej dwóch funkcjonariuszy tej samej płci co osoba
kontrolowana, w odrębnym pomieszczeniu niedostępnym w czasie wykonywania kontroli
dla osób postronnych. Regulując sposób przeprowadzania kontroli osobistej,
ustawodawca nie wprowadził jego zróżnicowania ze względu na wiek osób, które mogą
być tej kontroli poddane. Mając powyższe na uwadze, jak również obowiązek działania
organów władzy publicznej na podstawie i w granicach prawa, stwierdzono, że kontrola
dzieci w wieku przedszkolnym winna opierać się na wskazanych powyżej przepisach.



Wskazano również, że przedmiotową odpowiedź Pan                       otrzymał
od Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej              w dniu 12 marca 2020 r.,
natomiast wątpliwości co do jej treści przedstawił dopiero w piśmie z dnia 18 stycznia
2021 r. w związku z tym brak było możliwości pozyskania dodatkowych informacji, czy też
wyjaśnień od osób bezpośrednio zaangażowanych w sprawę, które to wyjaśnienia
stanowiłyby podstawę rzetelnej i obiektywnej oceny całości przedstawionej sytuacji,
z uwagi na fakt, iż przebywają one na zaopatrzeniu emerytalnym, o czym sam wyżej
wymieniony podkreślał w swoim piśmie.

Jednocześnie Dyrektor Biura Spraw Wewnętrznych poinformował
zainteresowanego, że mając na względzie zaistniałą sytuację, podjęte zostaną działania
mające na celu zapewnienia przez jednostki organizacyjne Służby Więziennej właściwej
realizacji art. 18 ust. 3b ustawy.

Mając na uwadze powyższe ustalenia, a także zapewnienie dzieciom w czasie
przeprowadzania kontroli osobistej właściwego komfortu psychicznego i poczucia
bezpieczeństwa, tym samym zniwelowania do minimum niedogodności związanych
z prowadzoną kontrolą, Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej zalecił
w swoim wystąpieniu kierowanym do dyrektorów okręgowych Służby Więziennej (pismo
znak: BSW.050.1.2021.PM z dnia 26 lutego 2021 r.), aby w miarę posiadanych możliwości
oraz zasobów kadrowych w podległych jednostkach penitencjarnych, kontroli osobistej
dzieci w wieku przedszkolnym dokonywali w pierwszej kolejności funkcjonariusze
z personelu medycznego, bądź też działu penitencjarnego (psycholodzy).

W zakresie przeniesienia Pana                           na inne stanowisko
służbowe uprzejmie informuję, że Służba Więzienna jest umundurowaną i uzbrojoną
formacją apolityczną, posiadającą własną strukturę organizacyjną, jednocześnie
do zakresu działania dyrektora zakładu karnego należy między innymi zapewnienie
odpowiedniego do potrzeb doboru i wykorzystania kadry, stałego podnoszenia jej
kwalifikacji, właściwego wykonywania obowiązków i dyscypliny. W związku z tym
przeniesienie wyżej wymienionego na inne stanowisko służbowe pozostawało
w kompetencji dyrektora jednostki i odbyło się na podstawie obowiązujących przepisów
i w granicach prawa.

Ponadto informuję, że z dniem 11 listopada 2020 r. Panu              
              został nadany stopień kapitana Służby Więziennej, natomiast z dniem
1 czerwca 2021 r. rozkazem personalnym Dyrektora Zakładu Karnego            
nr DK.111.266.2021.WB z dnia 28.05.2021 r. został przeniesiony z Oddziału
Zewnętrznego w            do Zakładu Karnego w            w celu dalszego pełnienia
służby na stanowisku starszego inspektora działu ewidencji.

Reasumując, przedstawione powyżej podjęte działania dotyczące jednostkowego
przypadku kontroli chłopca w wieku przedszkolnym uzupełniają obowiązujące regulacje
dotyczące przeprowadzenia kontroli osobistej osób ubiegających się o wstęp na teren
jednostki penitencjarnej i w moim przekonaniu nie wymagają ich doprecyzowania.
Jednocześnie przeniesienie funkcjonariusza na inne stanowisko służbowe odbyło się
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zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ponadto wobec funkcjonariusza
nie stosowano żadnego „odwetu za jego działanie w interesie publicznym", o czym
świadczy fakt jego awansu w stopniu służbowym, jak również przeniesienie do Zakładu
Karnego w           
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