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W Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich dostrzegamy, że od kilku lat Centralny 

Zarząd Służby Więziennej dokłada starań, by zapewnić osobom pozbawionym wolności 

możliwość realizacji prawa do informacji. Mając na uwadze ustawę o dostępie do informacji 

publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1330), która 

gwarantuje każdemu dostęp do informacji publicznej, oraz uwzględniając stanowisko 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu wyrażone w wyroku z dnia 19 

stycznia 2016 r. w sprawie Kalda przeciwko Estonii (skarga nr 17429/10), Służba Więzienna 

sukcesywnie rozszerza więźniom możliwość korzystania ze stron internetowych. Obecnie 

mają oni zapewniony dostęp do kilkudziesięciu serwisów. Są to przede wszystkim strony 

polskich instytucji i organów państwowych, choć skazani mają również dostęp do takich stron 

jak: www. echr.coe.int - European Court of Human Rights, zawierającej orzeczenia, decyzje, 

rezolucje oraz raporty Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiej Komisji Praw 

Człowieka oraz Komitetu Ministrów Rady Europy, czy https://rm.coe.int/16806dbac3 - 

zawierającej tekst Europejskiej Konwencji o zapobieganiu torturom oraz nieludzkiemu lub 

poniżającemu traktowaniu albo karaniu, wraz ze sprawozdaniem wyjaśniającym do niej.

Przedstawiciel Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, w piśmie skierowanym 

do Rzecznika Praw Obywatelskich w dniu 11 grudnia 2018 r., wskazał na brak dostępu osób 

pozbawionych wolności do serwisów internetowych instytucji unijnych (europa.eu). Kwestię 
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niemożności uzyskania informacji dotyczących Unii Europejskiej za pośrednictwem stron 

internetowych podniósł bowiem więzień w skardze nr 1572/2018.

Biuro Informatyki i Łączności Centralnego Zarządu Służby Więziennej, które 

prowadzi czynności techniczne związane z dostępem więźniów do stron internetowych, 

wielokrotnie zapewniało, że będzie sukcesywnie, choć selektywnie z uwagi na potrzebę 

zapewnienia porządku i bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych, odblokowywać kolejne 

strony internetowe, co też czyni z sukcesem. Z treści pisma z dnia 8 marca 2016 r., 

skierowanego do Rzecznika przez pana Patryka Jakiego, Sekretarza Stanu w Ministerstwie 

Sprawiedliwości (l.dz. DWOIP-I-072-5/16), również wynika, że w związku z wdrożeniem w 

jednostkach penitencjarnych usługi sieci informatycznej istnieje możliwość, z zachowaniem 

wszelkich zasad bezpieczeństwa, udostępnienia osadzonym kolejnych stron internetowych. 

Mając na uwadze te deklaracje oraz potrzebę zapewnienia więźniom możliwości 

uzyskiwania informacji o Unii Europejskiej, zwracam się z uprzejmą prośbą do Pana 

Dyrektora o podjęcie działań mających na celu umożliwienie korzystania przez osoby 

pozbawione wolności z serwisu internetowego instytucji unijnych - 

https://europa.eu/european-union/index_pl.

Bardzo proszę o powiadomienie o zajętym przez Pana Dyrektora stanowisku 

w przedstawionej sprawie.
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