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Przeprowadzane przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wizytacje

w zakładach karnych i aresztach śledczych wskazują, że w związku z brakiem spójności

między przepisami Kodeksu karnego wykonawczego (Kkw) oraz rozporządzenia Ministra

Sprawiedliwości z dnia 26 listopada 1996r. w sprawie określenia zasad dopuszczalności

używania wyrobów tytoniowych w obiektach zamkniętych podległych Ministrowi

Sprawiedliwości (Dz. U. Nr 140, poz. 658 ze zm.), w zakładach karnych typu półotwartego

dochodzi do ograniczania uprawnień skazanych używających wyrobów tytoniowych. Jest to

następstwem przewidzianej w art. 91 pkt 1 Kkw możliwości zamykania w zakładach

karnych tego typu cel mieszkalnych w porze nocnej oraz dopuszczenia w § 3 cytowanego

rozporządzenia używania wyrobów tytoniowych tylko poza nimi, w miejscu i czasie

wyznaczonym przez dyrektora zakładu karnego.

Taka sytuacja została zastana w lipcu br. w Zakładzie Karnym w Łowiczu. Skazani

przebywający w oddziałach typu półotwartego mogli używać wyrobów tytoniowych tylko

od godz. 9.00 do 17.00, czyli krócej niż przebywający w oddziałach typu zamkniętego.

Osoby te, nie mogąc powstrzymać się od palenia łamały ten zakaz, przez co narażały prawo

innych osób do przebywania w środowisku wolnym od dymu tytoniowego.



Dyrektor Generalny Służby Więziennej, do którego Biuro Rzecznika zwróciło się w

tej sprawie przyznał, że w Zakładzie Karnym w Łowiczu uprawnienia skazanych

odbywających karę w warunkach zakładu karnego typu półotwartego nie były w pełni

respektowane. Stwierdził on jednocześnie, że z powodu wskazanej wyżej kolizji norm

podobna sytuacja może mieć miejsce w innych zakładach karnych typu półotwartego.

Dostrzegając pilną potrzebę zmiany tego stanu, na podstawie art. 16 ust.2 pkt 1

ustawy z dnia 15 lipca 1987r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (tekst jednolity. Dz. U. z

2001r. Nr 14, poz. 147) zwracam się do Pana Ministra o odpowiednią nowelizację § 3

powołanego rozporządzenia z dnia 26 listopada 1996r., na przykład przez dodanie do jego

treści zdania w brzmieniu:„W czasie zamknięcia cel mieszkalnych w zakładach karnych

typu półotwartego stosuje się zasady określone dla zakładów karnych typu zamkniętego".

Jednocześnie zwracam uwagę Pana Ministra, że zmiany - dotyczącej dostosowania

do obecnie obowiązującego stanu prawnego - wymaga również § 4 tego rozporządzenia.

Z upoważnienia
Rzecznika Praw Obywatelskich

/-/ Stanisław Trociuk
Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich


