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W nawigzaniu do pisma ^ dnia 15 lutego 2023 r. o sygn. IX.517.1041.2020.AP 

dotyczgcego zapewnienia osobom pozbawionym wolnosci dost^pu do zasobow sieci Internet, 

uprzejmie informuj?, ze z uwagq zapoznatem s i^ z przedstawiong argumentacjq. 

Poruszona przez Pana kwestia byta juz przedmiotem korespondencji prowadzonej 

w grudniu 2020 r. przez kierownictwo Stuzby Wi^ziennej z owczesnq ZastQpcg Rzecznika Praw 

Obywatelskich Panig Hannq Machihsk^. W mojej ocenie przedstawiona wowczas argumentacja 

pozostaje w dalszym ci^gu aktualna. 

Aktualnie w stosunku do osob pozbawionych wolnosci dost^p do zasobow sieci Internet 

reguluje Zarzqdzenie nr 37/20 Dyrektora Generalnego Siuzby Wi^ziennej z dnia 20 maja 2020 r. 

w sprawie udost^pniania osobom pozbawionym wolnosci Biuletynu Informacji Publicznej wraz z 

Zarzgdzeniem nr 42/20 zmieniajqcym przywotany powyzej akt prawny. Zgodnie z przywotanymi 

regulacjami, osadzonym nie udost^pnia s i^ stron internetowych innych niz Biuletyn Informacji 

Publicznej, chyba ze podmiot zobowiqzany do udost^pnienia informacji publicznych dokonuje 

tego poprzez strong internetowq umieszczon^ w domenie „gov.pl", to wtedy strong udost^pnia 

siQ na zasadach przewidzianych dia stron BIP. 

W ocenie kierownictwa Stuzby WiQziennej wskazane powyzej regulacje wprowadzone 

zostaty w zgodzie z unormowaniami o charakterze konstytucyjnym gwarantujqcymi prawo do 

uzyskiwania informacji o dziatalnosci organow wfadzy publicznej i normami ustawowymi 

regulujgcymi kompetencje Dyrektora Generalnego Stuzby Wi^ziennej w zakresie ustalania zasad 

technicznego zabezpieczenia ochronnego i bezpieczehstwa w jednostkach organizacyjnych. 

Pragn? zauwazyc, ze zaden z powszechnie obowigzuj^cych przepisow prawa, w tym 

w szczegolnosci przepisy Kodeksu karnego wykonawczego w cz^sci dotyczgcej praw 

i obowiqzkow skazanego, nie gwarantuje osobom przebywajgcym w warunkach izolacji 

penitencjarnej nieograniczonego dost^pu do stron internetowych, co znalazto swoje 

odzwierciedlenie w orzecznictwie Europejskiego Trybunatu Praw Cztowieka wyrazonego 

w sprawie /Co/do u. Estonia i stato u podstaw ograniczenia dostQpu do stron internetowych 

jedynie do serwisow BIP i gov.pl w zakresie opisanym powyzej. Nalezy zauwazyc, ze Trybunat 

w powyzszej sprawie zajqt jednoznaczne stanowisko, wedle ktorego przepisy prawa nie mog^ 

bye interpretowane w sposob naktadajqcy ogolny obowiqzek zapewnienia wi^zniom dost^pu 



do Internetu lub do konkretnych stron internetowych, chyba ze z prawa krajowego wynika 

obowiqzek zapewnienia dost^pu do okreslonych informacji, w tym informacji publikowanych 

wytqcznie w wersji elektronicznej. 

Majqc na wzgl^dzie dotychczasowe trudnosci w kazdorazowym weryfikowaniu 

poszczegolnych stron internetowych pod kqtem braku mozliwosci nawiqzywania pozaprawnej 

formy komunikacji, co nieroztgcznie zwigzane jest z obowigzkiem dbatosci o porzqdek 

i bezpieczehstwo jednostek penitencjarnych, niezb^dnym stato s\q uregulowanie tej materii przy 

uwzglQdnieniu mi^dzynarodowych standardow. Osoby pozbawione wolnosci w dalszym ciggu 

majg zapewnion^ mozliwosc zarowno uzyskania informacji o dziatalnosci organow wtadzy 

publicznej oraz informacji z zakresu praw cztowieka dost^pnycli na stronach internetowycli 

podmiotow zobowiqzanych do prowadzenia urz^dowego pubiikatora teleinformatycznego -

Biuletynu Informacji Publicznej (w tym np. raportow z wizytacji realizowanych przez Krajowy 

Mechanizm Prewencji dostQpnych na stornie BIP Rzecznika Praw Obywatelskich), dzi^ki czemu 

majq mozliwosc poszerzenia swojej wiedzy na temat podstawowych standardow wykonywania 

kar i srodkow przymusu. 

Wszystkie osoby pozbawione wolnosci przebywajgce w warunkach izolacji majq rowniez 

mozliwosc zapoznania s i^ z opracowaniami dotyczqcymi standardow wykonywania kary 

pozbawienia wolnosci wynikajqcych z orzecznictwa ETPCz, czy zaieceri mi^dzynarodowych 

organow ds. zapobiegania torturom, ktore dost^pne sq chociazby na stronie internetowej 

Rzecznika Praw Obywatelskich i Ministerstwa Sprawiedliwosci. Wi^zniowie majq rowniez 

mozliwosc uzyskania kompleksowej wiedzy na temat dziatalnosci organow Unii Europejskiej 

i unijnego systemu ochrony praw cztowieka, albowiem informacje tego rodzaju dost^pne sq do 

odczytu m.in. na stronach internetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Spotecznej. 

Podkreslam, ze wprowadzenie regulacji precyzujqcej uprawnienie do dostQpu do 

informacji publicznej za posrednictwem zasobow sieci Internet w zadnym wypadku nie oznacza 

zaniechania prowadzonych przez StuzbQ Wi^ziennq dziatan o charakterze edukacyjnym 

skierowanych do osob pozbawionych wolnosci. Niezaleznie zatem od faktu, ze informacje 

dotyczqce funkcjonowania instytucji Unii Europejskiej dost^pne sq na stronach poszczegolnych 

resortow i Rzecznika Praw Obywatelskich, co oznacza, ze osoby pozbawione wolnosci w dalszym 

ciggu majq do nich dost^p, to wtasciwe organy Stuzby Wi^ziennej w dalszym ciqgu prowadzg 

dziatania skutkujgce zwi^kszeniem swiadomosci prawnej osob przebywajqcych w warunkach 

izolacji. W tym celu m.in. stale uzupetniane i aktualizowane sq zbiory biblioteczne, prowadzone 

sq zajQcia edukacyjne, w tym przy udziale podmiotow, o ktorych mowa w art. 38 Kodeksu 

karnego wykonawczego, a takze zapewnia s i^ dostQp do stanowisk komputerowych z dost^pem 

do wyzej wskazanych stron internetowych. 
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