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Pan 

Adam Bodnar 

Rzecznik Praw Obywatelskich 

w odpowiedzi na wystąpienie Pana Rzecznika z dnia 29 kwietnia 2020 r. (znak 

KMP.571.3.2020.RK5, skierowane do Prezesa Rady Ministrów i przesłane według 

kompetencji Ministrowi Sprawiedliwości, formułujące posrulat podjęcia inicjatywy 

legislacyjnej zmierzającej do zmiany obowiązującego prawa i pozbawienia Służby 

Więziennej uprawnień do użj^wania „łmm elektiyc^ej'\ uprzejmie przedstawiam, 

co następuje: 

Wprowadzona z dniem 31 marca 2020 r. zmiana brzmienia art 19 ust 1 ustawy 

0 Słu^hie Wif^ennęf (Dz.U. z 2020 r.. poz. 848) służy uzupełnieniu katalogu środków 

przymusu bezpośredniego, których w określonycłi ustawą przypadkach mogą użyć 

lub które mogą wykorzystać funkcjonariusze Służby Więziennej. 

Zgodnie z regulacją ustawową Służba Więzienna jest formacją umundurowaną, 

uzbrojoną, apolityczną, zorganizowaną w sposób hierarchiczny i podległą Ministrowi 

Sprawiedliwości. Przyznanie funkcjonariuszom Służby Więziennej uprawnienia 

do korzystania ze środków przymusu bezpośredniego jest niezbędne dla zapewnienia 

zdolności tej służby do wj^konywania podstawowych zadań z zakresu ochrony 

bezpieczeństwa i porządku w zakładach karnych i aresztach śledczych. 

W myśl art 19 ust 3 ustawy o Służbie Wit^ennej użycie i wykorz}'Stame środków 

przymusu bezpośredniego i brom palnej oraz dokumentowanie tego użycia 

1 wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 maja 2013 r. 
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ośrodkach pr^musu her^ośrtdniego i broni palnej (Dz.U. 2 2019 r., poz. 2418). Służba 

Więzienna dokłada wszelkiej staranności na rzecz zapewnienia praworządnego użycia 

tego rodzaju środków. Obowiązujące mechanizmy nadzoru i kontroli gwarantują 

przestrzeganie zasad humanitarj^zmu i poszanowania godności osobistej więźniów. 

Umożliwiają także osobom pozbawionym wolności, wobec których użyto środków 

przymusu bezpośredniego, dochodzenie ich ewentualnie naruszonych praw. 

Wspomniane zasady i procedury stanowią swoistą gwarancję zgodnego z prawem 

wdrożenia i użytkowania w Służbie Więziennej nowego środka przymusu. 

Należy dodać, że Służba Więzienna była dotychczas jedną z nielicznych służb 

miindurowych w Polsce, która nie mogła korzystać ze wskazanie środka przymusu. 

Urządzenia elektryczne wykorzystywane są w systemach penitencjarnych międzj ' 

inn j tn i Auscni, Chorwacji, Czecłi, Łotwy, Izraela, Kanady, Słowacji, Stanów 

Zjednoczonych, a korzystanie z nich przez służby penitencjarne pozostaje w zgodzie 

z międzynarodowymi standardami postępowania wobec osób skazanych, 

w szczególności z Zakmiam YJC (2006)2 Kornetu Ministrów do państw członkowskich Rad/ 

Europy w sprawie Europejskich Rźguł Wii^^ennycL 

Minister Sprawiedliwości nie podziela argumentacji przedstawionej 

w wyst^ieniu z dnia 29 kwietnia 2020 r., która w konsekwencji doprowadziła Pana 

Rzecznika do konkluzji o konieczności podjęcia inicjatyw}' legislacyjnej zmierzającej 

do zmiany obowiązującego prawa i pozbawienia Służby Więziennej uprawnień 

do używania przedmiotów służących obezwładnianiu osób za pomocą energii 

elektrycznej. Ustawa w omawianym zakresie weszła w żyde w dniu 31 marca 2020 roku, 

zatem okres jej obowiązywania wydaje się nazbyt krótki dla wskazania realnycłi, 

negatywnych skutków przeprowadzonej nowelizacji. Ustawodawca wprowadzając 

przedmiotowe zmiany w obszarze uprawnień Służby Więziennej, kierował się przede 

wszystkim potrzebą podniesienia poziomu bezpieczeństwa w jednostkach 

penitencjarnych. Wyposażenie formacji we wskazane środki miało na celu zapewnienie 

jej skutecznego działania, nie tylko w dobie panującej pandemii, ale również 

we wszelkich symacjach wymagających działań związanych z ocłironą żyda lub zdrowia 

ludzkiego. 
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