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W odpowiedzi na pismo z 21 maja 2015 r. nr KMP.571.2015.DK. dotycz^ce 
problematyki kontroli osobistej oraz transportu osob niepeinosprawnych 
przeb}'\vaj^cych w jednostkach penitencjam\ch. uprzejmie przedstawiam stanowisko 
Shizby Wi^ziennej w tej kwestii. 

Informuj^. ze faktycznie nie opracowane specjalne procedury dotycz^ce 
kontroli osobistej osob z niepelnosprawnoscig, jednak w kazdym przypadku. gdy 
zachodzi koniecznosc dokonania kontroli osobistej takiego osadzonego. 
ftinkcjonariusze realizuj^cy te czynnosci, kazdorazovvo uwzgl^dniaj^ stopieri i rodzaj 
dysfijnkcji oraz zachouiij^ zasady indywidualizmu i humanitamego traktowania. 
Ponadto. zavvsze podczas wykonywania tego typu kontroli, scisle stosowane sg 
zalecenia lekarskie. 

W kwestii dotycz^cej transportowania osob z niepetnosprawnoscig nalezy 
vvskazac, ze rozporz^dzenie Ministrow: Spraw Wewn^trznych, Obrony Narodowej. 
Finansow oraz Sprawiedlivvosci z dnia 17 pazdziemika 2014 r. w sprawie warunkow 
technicznych pojazdow specjalnych i uzywanych do celow specjalnych Policji, 
Agencji Bezpieczenstwa Wevvn^trznego. Agencji Wywiadu, Sluzby Kontrwywiadu 
Wojskowego. Shizby W^-wiadu Wojskowego. Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 
Strazy Granicznej. Biura Ochrony Rzgdu. kontroli skarbowej, Sluzby Celnej. Sluzby 
Wi^ziennej i strazy pozamej nie zavviera zadnych regulacji dotycz^cych dostosowania 
pojazdow specjalnych Sluzby Wi^ziennej do przewozu osob z niepelnosprawnosci^ 
lub poruszaj^cych si? na wozkach inwalidzkich. 

Pomimo tego w czasie, gdy zachodzi koniecznosc wykonywania czvnnosci 
transportowych, wozek Inwalidzki jest odpowiednio zabezpieczany przed 
przemieszczaniem si? przez ftinkcjonariuszy konwojuj^cych. Jednoczesnie informuj?, 
ze w Shizbie Wi?ziennej czynnosci konwojowe realizuj^ odpowiednio przygotowane 



do wykonvAvania tych obowi^zkow grupy konwojowe. Funkcjonariusze realizuj^cy 
zadania zwi^zane z konwojowaniem osob pozbawionych wolnosci. dzi^ki srodkom 
finansowym pozyskanym z Nonveskiego Mechanizmu Finansowego zostan^ 
skierowani w biez^cym roku do odbycia szkolenia z zakresu pomocy paramedycznej 
i shizby konwojowej. Przedmiotowe szkolenie w znacznym stopniu pozwoli na 
jeszcze bardziej profesjonalne post^powanie z osobami konwojowanymi, w tym 
oczywiscie z osadzonymi z niepelnosprawnosci^. 

Pojazdy uzywane do celow specjalnych dotychczas nie posiadaty. 
zapewnionego przez producenta. specjalnego wyposazenia uzywanego w przypadku 
transportu osadzonych poruszaj^cych si^ na wozkach inwalidzkich. Z chwil^ 
powstania koniecznosci przetransportowania lakiej osoby jednostki penitencjame 
w wi^kszosci przypadkow korzystaj^ z b^d^cych na stanie wi^ziennictwa pojazdow 
sanitamych, ktore posiadaj^ mozliwosc przewozenia osob w pozycji poziomej lub 
decyduj^ si? na zakup ushigi specjalistycznego transportu medycznego od firmy 
zewn^trznej. Wobec powyzszego nalezy stuierdzic, ze dyrektorzy jednostek 
penitencjamych posiadaj^ mozliwosci organizacyjne i finansowe zapewnienia osobom 
poruszaj^cym si? na wozkach inwalidzkich standardow transportowych 
dostosowanych do ich potrzeb. 

W srodkach transportu przeznaczonych do przewozow osadzonych 
kupowanych przez Centralny Zarz^d Shizby Wi?ziennej do roku 2012, miejsca do 
siedzenia osob konwojowanych, zarowno w pojazdach operacyjno-konwojowy ch jak 
i w wi?zniarkach. nie byly wyposazone w pasy bezpieczehstwa. Pojazdy te 
dopuszczone do ruchu drogowego. poniewaz obowi^zuj^ce przepisy w zakresie 
wyposazenia samochodow w pasy bezpieczehstwa nie dotyczg pojazdow uzywanych 
do celow specjalnych Shizby Wi?ziennej, (rozporz^dzenie Mlnistra Infrastruktury 
zdnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz 
zakresu ich niezb?dnego wyposazenia). 

W roku 2013 Centralny Zarz^d Sluzby Wi^ziennej zakupil 6 sztuk wi^zniarek. 
ktore zostaly wyposazone ŵ  dwupunktowe pasy bezpieczehstwa miejsc siedzgcych 
przeznaczonych dla osadzonych. Wi?ziennictwo jest przekonane o zasadnosci 
montazu tego rodzaju wyposazenia w pojazdach konwojowych, dlatego tez kolejne 
srodki transportu uz\Avane do celow specjalnych. nabywane w roku 2015. pomimo 
braku takiego obow i^zku. zostan^ wyposazone w przedmiotowe pasy bezpieczehstwa 
przeznaczone dla osob konwojowanych. Praktyka ta b?dzie kontynuowana w latach 
nast?pnych. 

Praworzgdne i humanilame traktowanie osob pozbawionych wolnosci jest 
jednym z najwazniejszych priorvtetow^ Sluzby Wi^ziennej. Wskaznikiem. ktory 
potwierdza coraz wi?ksz\' profesjonalizm funkcjonariuszy w zakresie dokonywania 
kontroli osobistych oraz realizacji konwojow jest brak nieprawidlowosci 
stwierdzonych w czynnosciach kontrolnych prowadzonych w jednostkach 
organizacyjnych Sluzby Wi^ziennej, 



W kwestii dotycz^cej procedur zvvi^anych z ewakuacj^ osadzonych, w tym 
osob z niepetnosprawnosci^. informuj?. ze instrukcje bezpieczehstwa pozarowego 
sporz^dzane przez kierownikow poszczegolnych jednostek. reguluj^ce powyzsze 
zagadnienie. uwzgl^dniaj^ zapisy § 6 ust. 1 rozporz^dzenia Ministra Spraw 
Wewn^trzn)ch i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony 
przeciwpozarowej budynkow. innych obiektow budowlanych i terenow. 

Instrukcje odnosz^ si^ do wszystkich osob znajduj^cych si? w ewakuowanych 
budynkach, w tym rowniez do osob z niepeJnosprawnosci^. 

Ponadto. na podstawie § 17 cytowanego aktu prawnego niezb^dne jest 
uzgodnienie przedmiotowej dokumentacji z wJasciwymi komendantami Panstwowej 
Strazy Pozamej i w chwili jego uz\'skania traktowana jest, jako zgodna 
z obowi^zujqcym w tym zakresie stanem prawnym. 

Wszystkie zgloszone przypadki dotxczqce ewentualnych uchybien w zakresie 
niewlasciwego post?powania z osadzonymi z niepetnosprawnosci^ ŝ  wnikliwie 
sprawdzane i weryfikowane przez kierownikow jednostek organizacyjnych. 

gen. Jacek Kitlinski 
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