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W odpowiedzi na pismo 11.5177620.20 IS.TRo z dnia 17 lipca 2015 r. dotycz^ce 
zagadnieh udzielania tzw. przepustek losowych skazanym zakwalifikowanym do odb^-wania 
kar\' w zaktadach kamych typu pototwartego i otwartego. uprzejmie przedstawiam 
stanowisko w przedmiotowej sprawie. 

Na wst^pie nalezy zwTOcic uwag? na fakt. iz inst\1ucja okolicznosciowego zezwolenia 
na opuszczenie zakladu kamego ma charakter szczegolny. niezui^zany z jego typem, zas art. 
141a § 1 k.k.w., w przeciwieristwie do zezuoleri systemowych. o ktorvch mowa w art. 91 pkt. 
3-4, art. 91 pkt 7. art. 92 pkt. 3-5 oraz art. 92 pkt 9 k.k.w.. nie roznicuje zasad udzielania 
zezwoleri okolicznosciowych w poszczegolnych typach zakladu kamego. 

W podnoszonej w pismie 11.517.620.2015.TRo kwestii dotycz^cej ,.przebiegu 
przepustek w rezimach ochrormych. nie zawsze przyslaj^cych do zaistnialych okolicznosci", 
trudno zgodzic si^ ze stuierdzeniem, ze w decyzji dyrektora o udzieleniu przepustki losowej, 
powinien bye okreslony pelen zakres i sposob realizacji konwoju. Wszyscy funkcjonariusze 
bior^cy udzial w realizacji konwoju zobligowani do nieudzielania osobom postronnym 
informacji na temat sposobu jego przebiegu. to standardowe procedur\' bezpieczehstwa 
i ich naruszenie mogloby spowodowac zagrozenie dla funkcjonariuszy realizuj^cych konwoj. 
Ponadto nalezy takze miec na uwadze kwesti^ swiadomosci osadzonych. co do sposobu 
realizacji konwojow. Osadzeni ŝ  bardzo dobrze zorientowani. co do zasad i sposobu 
konwojowania. Osadzenie w jednoslce penitencjamej najcz^sciej rozpoczyna si? od 
przewiezienia osadzonego przez funkcjonariuszy Policji do wskazanej jednostki 
penitencjamej. Skazani wielokrotnie tez bior^ udzial w roznego rodzaju konwojach na 
prz\klad do innej jednostki organizacyjnej. s^du cz>' placowki sluzby zdrowia. Rezim 



stosowany w trakcie tych czynnosci jest dokladnie taki sam jak i przy udzielaniu przepustki 
losowej. Rezygnacja z udziatu w takim konwoju wydaje si? swiadczyc o tym, ze okolicznosc 
w jakiej chcia^ uczestniczyc osadzony, nie byia tak wazna, skoro z niej rezygnuje 
dowiedziawszy si? o tym, ze b^dzie konwojowany. 

W kwestii udzielania zezwoleri okolicznosciowych nalezy rowniez wskazac, 
ze skazany ma zgodnie z art. 141a § 5 k.k.w. prawo zlozenia skargi na decyzj? podj^t^ przez 
dyrektora zakladu kamego w przedmiotowej sprawie. Kazda skarga zJozona przez osob? 
pozbawion^ wolnosci jest badana przez Sluzb? Wi^zienn^ z nalezyt^ starannosci^, 
z zachowaniem zasady indywidualizacji i humanitamego traktowania. . . : 

Podkreslenia wymaga rowniez fakt, iz skazany sUadaj^cy prosb? o udzielenie 
zezwolenia okolicznosciowego w powyzszym trybie wypetnia wniosek, ktorego wzor stanowi 
zal^cznik nr 13 do zarz^dzenia Dyrektora Generalnego Sluzby Wi^ziennej z dnia 24 lutego 
2004 r. w sprawie w sprawie szczegolowych zasad prowadzenia i organizacji pracy 
penitencjamej oraz zakresow czynnosci funkcjonariuszy i pracownikow dzialow 
penitencjamych i terapeutycznych oraz oddzialow penitencjamych. Wniosek zawiera cz?sc 
przeznaczon^ na udokumentowanie decyzji dyrektora zakladu kamego oraz poinformowanie 
skazanego o prawie zaskarzenia decyzji dyrektora do Wydzialu Penitencjamego wlasciwego 
S^du Okr^gowego. 

W przypadku podj^cia pozytywnej dla skazanego decyzji, dyrektor zakladu kamego 
okresla sposob realizacji zezwolenia, udzielanego na podstawie art. 141a § 1 k.k.w. Nast^pnie 
skazany jest zapoznawany z decyzji dyrektora, i jak wynika z obserwacji zjawiska, w 
przypadku udzielenia zezwolenia pod konwojem funkcjonariusza Sluzby Wi^ziermej, 
najcz^sciej w tym momencie rezygnuje z wykorzystania przepustki, wyrazaj^c 
niezadowolenie z okreslonego sposobu jej realizacji. Decyzja o rodzaju zastosowanych 
srodkow ochrony nie moze bye interpretowana jako szykanowanie osadzonego, jej celemjest 
wyi^cznie zapewnienie bezpieczenstwa konwojowania. W kazdym przypadku uwzgl^dniane 
S4 indywidualne cechy osadzonego oraz poziom jego demoralizacji, ktore mog^ stanowic 
zagrozenie dla prawidtowej realizacji udzielonego zezwolenia. 

Skazany jest rowniez informowany zgodnie z § 34 ww. zarz^dzenia o obowi^kach, 
ktore c i ^ na nim w trakcie korzystania z zezwolenia oraz konsekwencjach spoznienia 
i niepowrotu w wyznaczonym terminie do zakladu kamego. Po rozpatrzeniu wniosek jest 
zal^czany do teczki osobopoznawczej skazanego jako dokument, na podstawie ktorego 
skazany opuszcza zaklad kamy na czas okreslony. 

Odnosz^c si? do kwestii ponownego poinformowania dyrektorow jednostek 
penitencjamych o wyrazonym w pismie z dnia 9 lutego 2012 r. (DWOiP-I-072-1/12), 
stanowisku Departamentu Wykonywania Orzeczeri i Probacji Ministerstwa Sprawiedliwosci, 
uprzejmie informuj?, ze zdaniem Centralnego Zarzqdu Sluzby Wi?ziennej, tresc 
skierowanego w tej sprawie do Dyrektorow Okr?gowych Sluzby Wi?ziennej w dniu 20 marca 



2014 r. pisma. w sposob wyczerpuj^cy i jednoznaczny wskazuje. ze wnioski skazanych 
powinny bye rozpatrv^ane zgodnie z obowi^zuj^cymi w tym zakresie standardami oraz 
winny uwzgl^dniac przeslanki humanitame. ktore znane i slosowane przez funkcjonariuszy 
Sluzby Wi^ziennej. a ich nieodl^czn^ cz^sciq jest poszanowanie prawa skazanego do zycia 
pr\'watnego i rodzinnego. 
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gen. Jacek Kitlinski 
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